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 Frågan om bostadsmarknaden och huruvida det i  Sverige finns en s.k. 

bostadsbubbla, det vill säga en risk för ett snabbt och smärtsamt prisras på bostäder, 

diskuteras frekvent i allehanda medier.  

 Förvisso har bostadspriserna stigit orimligt snabbt och till nivåer som möjligen inte 

är samhälsekonomiskt önskvärda, speciellt i visa storstadsområden med Stockholm 

som extremen.  

 En åtgärd för att “komma till rätta” med situationen har varit att införa regler om 

amortering vid bostadsköp. Bestämmelse från 1 juni 2016.  

 Självfallet ska politiken styra i bostadspolitiken liksom i övriga sektorer av samhället. 

Däremot ska politiken i första hand styra genom rätt penning- och finanspolitiska 

verktyg.  

Vad gäller bostadsmarknaden finns ett antal styrmedel, den här motionen handlar om 

ränteavdraget.  

 Ränteavdraget kom till som en åtgärd i en tid när penningmarknaden var reglerad 

och räntenivåerna höga. Det möjliggjorde för många att överhuvudtaget skaffa ett 

hus, men bidrog också till en omfördelning mellan de som “hade” och de som “inte 

hade”.  

Nuläget är ett annat inte minst vad avser ränteläget.  

Såväl Internationella valutafonden som Konjunkturinstitutet har under 2015 rått 

regeringen att i tider av nollränta trappa ner ränteavdraget.  

 Då ränteavdraget är en politisk konstruktion anser undertecknad att den första 

åtgärd politiken ska vidta, innan t.ex. ett amorteringskrav, är att reducera 

ränteavdraget.  

Ränteavdraget innebär dessutom en omfördelning av resurser från lågbelånade 

boenden, främst på landsbygden, till högbelånade boenden, främst i storstad.  

  

Med ovanstående yrkas att distriktet är pådrivande i frågan att ta bort amorteringskravet mot att 

ränteavdraget avvecklas.  

 

Michael Henriksson (s) Nykvarn 



 
 

 

  

Nykvarns Arbetarekommun har vid medlemsmöte den 20 november 2017 behandlat 

motionen och beslutat att skicka den som enskild.  

 

 Jörgen Runholm Sekreterare  

 

 

 

 
Dagens system med beskattning av villor och lägenheter vid försäljning leder till att 

många som egentlingen vill flytta bor kvar för att det blir för kostsamt att flytta. 

T.ex. äldre som bor i stora lägenheter eller hus som skulle vilja flytta till en mindre 

bostad.  

De kanske har bott i sin bostad i många år och när barnen har flyttat känner de att de 

inte behöver all bostadsyta. De kanske inte har lån för prisnivån var annorlunda när 

de för många år sedan köpte sin bostad.  

Värdeökningen av bostäder de senaste åren har varit extremt snabb och det leder till 

att det med dagens regler blir mycket skatt att betala. Detta i sin tur tvinga äldre att ta 

lån om de väljer att flytta. 

 

Jag föreslår  

 

Att kongressen överlämnar motionen med dess intention till riksdgasgruppen för att driva frågan 

vidare.  

 

 
Yossi Sigal  

 

Styrelsens motionssvar 

 

Motionären lyfter fram ett problem som också vi ser. I samband med att Alliansen 

vann valet 2006 så infriade de vallöftet att ta bort fastighetsskatten och ersätta den 

med en fastighetsavgif som idag har ett maxtak på 7 700:-. Som ett led att finansiera 

detta så förändrades reglerna kring reavinstskatten. Detta tros leda till minskad 

rörlighet på bostandsmarknaden. Styrelsen ställer sig därför bakom motionen. 



 
 

 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som egen till 

distriktskongressen 

 

Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att anta motionen som sin egen. 

 

 
Räntebidragens utformning och konstruktion har tjänat ut sin rätt. Vägen mot ett 
jämlikare samhälle kräver andra åtgärder.  
Den statliga finansieringen av räntebidrag innebär en skev fördelning av våra 
gemensamma resurser. 
Det "riktiga" bostadsbidraget har ett tak och är utformat för att garantera en 
miniminivå på levnadsstandard. Det finns en gräns för hur högt bostadsbidrag ett 
hushåll kan få, beroende på inkomst. 
Räntebidragen fungerar tvärtom. Här finns inga begränsningar för hur mycket bidrag 
som betalas ut. 
Den med höga inkomster kan få ett "förtäckt" bostadsbidrag som de med "riktiga" 
bostadsbidrag bara kan drömma om. 
 
Den rikaste tiondelen av hushållen erhåller 20 gånger mer i "bidrag" än den svagaste 
tiondelen. 
 
Med tanke på många gruppers knappa resurser är det dags för en kursändring 
beträffande fördelning av våra gemensamma resurser. 
Den låga räntenivån gynnar avveckling av räntebidrag. 
 
Förslag till beslut: 
 

• att tillsätta en utredning för en stegvis avveckling av räntebidragen under en tioårs period. 
 
Täby Socialdemokratiska Arbetarekommun 
Rigmor Svaneberg 
 
 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionen tar upp ett angeläget ämne. Socialdemokraterna i Täbys styrelse beslutar att 

sända in motionen som enskild till Distriktskongressen i april 2018. 

 

Täby 28 november 2017 



 
 

 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

Föredragande: Claes Thunblad 

 

Motionärerna tar upp angelägna frågor som berör hela bostadsmarknaden. 

Låneskulden bland svenska hushåll har ökat under många år framförallt beroende på 

bostadsköp. Stigande skuldsättning innebär att sårbarheter byggs upp i svensk 

ekonomi och är därför oroande. Samtidigt behöver rörligheten på bostadsmarknaden 

öka och fler kunna efterfråga de bostäder som byggs.  

Under den förra borgerliga regeringen avskaffandes fastighetsskatten samtidigt som 

man valde att behålla ränteavdragen. Detta skapade en obalans där lån 

subventioneras men avkastningen från bostadsinvesteringar inte beskattas löpande. 

Under samma tid avskaffades investeringsstödet vilket bidrog till att 

bostadsbyggandet sjönk drastiskt.  

Fallet i produktionen i kombination med en växande befolkning har skapat en 

bristsituation som starkt bidragit till bostadsprisernas uppgång och uppmuntrat till 

spekulation. Som ett led i att finansiera avskaffandet av fastighetsskatten förändrades 

även reglerna kring reavinstskatt vid försäljning vilket tror ha lett till minskad 

rörlighet på bostandsmarknaden. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde arbetat för att 

stärka den finansiella stabiliteten och minska skuldsättningen. Mot bakgrund av detta 

fattades beslut om ett amorteringskrav den 1 juni 2016 som ytterligare skärps den 1 

mars 2018 för hushåll som lånar mycket i förhållande till sin inkomst.  

Det skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 

gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 

procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller 

utöver redan befintliga amorteringsregler. Det tillsammans med den snabba ökningen 

i bostadsproduktionen inverkar något lugnande på prisutvecklingen. 

Skuldsättningen har kommit till i ett läge med ständigt ökande bostadspriser där 

hushållen kunde förvänta sig att få igen investeringen på några års sikt. Efter 

årtionden där det byggts för lite ser vi nu ett ökat utbud på bostadsmarknaden. 

Regeringen tillsammans med S-ledda kommuner över hela landet har arbetat hårt för 

att få fart på bostadsbyggandet.  



 
 

 

Därmed föreligger inte längre samma förutsättningar för spekulation på 

bostadsmarknaden. Snarare är problemet att låginkomsttagare, unga och nyanlända 

har inte har råd att efterfråga nybyggda bostäder vare dig hyres- eller bostadsrätter. 

Samtidigt begränsas många från att flytta till ett mindre boende av reglerna kring 

reavinstskatten. Socialdemokraternas bostadspolitik bör följaktligen ändras för att 

möta den nya situationen.  

En utfasning av ränteavdraget vore en bra väg att gå både fördelningspolitiskt och 

för Sveriges långsiktiga ekonomiska stabilitet. Samtidigt skulle det på sikt bidra till en 

stabilare grund för svensk ekonomi än ökad skuldsättning bland hushållen. 

Finansminister Magdalena Andersson har öppnat för att ränteavdraget på sikt kan 

komma att trappas ned. Som en del av detta skulle amorteringskravet eventuellt 

kunna avskaffas.  

För att en avfasning av ränteavdraget ska bli en stabiliserande och 

jämlikhetsskapande reform måste den dock genomföras på ett ansvarsfullt sätt. 

Bostadsinköp är för de allra flesta det enskilt största beslutet man fattar och därför är 

det viktigt att det finns långsiktiga förutsättningar för hushållen.  

Distriktsstyrelsen menar en nedtrappning av ränteavdragen måste ske försiktigt och 

gradvis. Kompensatoriska åtgärder behövs inte minst för villaboende barnfamiljer, så 

att de kan bo kvar. Nedtrappningen får inte heller ske på ett sådant sätt så att en stor 

grupp tvingas till stora konsumtionsbegränsningar för att ha kvar sitt boende. 

Förändringar av beskattningen på bostadsmarkaden bör ske med försiktighet, över 

en längre tidsperiod och med största möjliga politiska enighet.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  anse motionerna A1, A2 samt A3 besvarade. 

 

Sedan 2005 har moderna höghus i trä farit fram som en mindre lavin över Sverige. 

Och särskilt i stockholmsregionen där uppemot vart femte-sjätte nytt höghus numera 

uppförs med bärande träkonstruktioner. I landet som helhet är andelen 2015 cirka 15 

procent – och vart sjunde flervåningshus - oftast med putsfasad – byggs numera med 

bärande träkonstruktion.  



 
 

 

I våra storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö liksom i mindre städer 

som Sundbyberg, Kungsbacka, Kiruna och många andra kommuner kan nu alla som 

vill besöka och se höga byggnader och hus uppförda med bärande träkonstruktioner.  

Fundamentet och långsiktigheten i denna utveckling handlar sammanfattningsvis om 

en systemförnyelse; ett nödvändigt behov av rationella industriella metoder och 

klimatsäkerhet i byggsektorn, men dess drivkraft har förstås också hämtat sin kraft i 

det faktum att Sverige är ett av världens mest utpräglade skogsländer.  

I 2017 års regeringsförklaring (12 september) tog statsminister Stefan Löfven upp 

frågan som en tydlig ambition: ”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar 

klimatpåverkan och jobb skapas i hela landet.” 

 

Träbyggande leder den industriella byggutvecklingen 

 

Att bygga modernt innebär att byta byggsystem. Det är det moderna träbyggandets 

enskilt största egenskap. Det handlar inte om att ”snedvrida konkurrensen” eller 

”välja ett byggmaterial” framför något annat. Det handlar istället om att välja att 

bygga på ett modernt, nytt sätt och att öka konkurrensen genom fler byggaktörer. 

Ytterst sett är förändringen mot lätta stommaterial en möjlighet att på sikt fasa ut de 

förhärskande och numera ineffektiva byggmetoderna från 1960-talet och ersätta dem 

med klimatsäkra och rationella metoder - där bostadskonsumenters och förvaltares 

bästa sätts i första rummet.  

 

Vi ska bygga för dem som ska bo, inte för dem som bygger. Vi behöver – av alla skäl, 

inte minst politiska – komma åt det faktum att Sverige stadigt ligger högt över EU-

genomsnittet när det gäller byggpriser.  

 

 

Några centrala frågor som är värda att reflektera över:  

• Varför fortsätta bygga bostäder och byggnader med metoder som tar 

lång tid, när vi istället kan välja att bygga på kort tid? Ett normalt femvåningshus med 

industriell träbyggnadsmetod, tar 8 - 11 veckor att få nyckelfärdigt, medan ett 

traditionellt hus med platsbyggd teknik i samma storlek tar minst 50 veckor?  

• Att välja industriell byggteknik ger fördelar inte bara för ekonomin, 

utan för hela logistiken kring ett byggprojekt; inte minst ger det påtagligt minskade 

störningar för trafik och intillboende. Detta känns förstås väldigt angeläget när vi 

bygger centrum - Torsviksområdet på Lidingö.  

• Varför fortsätta bygga bostäder som ger höga koldioxidutsläpp under 

byggnation, när vi kan sänka koldioxidemissionen med 70 - 80 procent om vi bygger 



 
 

 

industriellt och med metoder som baseras på förnybara råvaror istället för i naturen 

ändliga råvaror - såsom betong och stål?  

• Varför fortsätta bygga bostäder som uppvisar byggfel och sämre 

kvalitet genom en undermålig organisation med flera entreprenadled utan inbördes 

samordning, när vi kan bygga med industriell precision (mindre än millimetern), 

utnyttja upprepningsprincipens lägre kostnader och den industriella teknikens 

kvaliteter istället?  

 

Ett brytningsskede inom byggandet 

Vi befinner oss nu i ett nytt brytningsskede, där gamla byggmetoder från 1900-talet, 

ett ökat resursslöseri, ökande urbanisering, inte bara i Sverige utan i hela världen, 

tillsammans kräver nya utvecklingssteg: 

• Klimatfrågorna måste på allvar föras in i allt byggande.  

• Byggmetoderna måste göras mer rationella och effektiva genom att göra dem mer 

industriella.   

• Sättet på hur byggandet är organiserat måste sättas under lupp.  

De som ska ta frågorna om byggmetodutveckling generellt till nästa steg, är 

beställarsidan i bredare bemärkelse. Det är stat och kommuner, bostads- och 

fastighetsbolag, statliga verk och myndigheter, intresseorganisationer som SABO, 

HSB, Riksbyggen m.fl.  

 

 

Klimatfrågan i centrum 

En förnybar resurs som trä har otvetydiga fördelar ur ett klimatperspektiv, då 

”produktionen” till större delen hanteras av naturen själv och vi därmed inte behöver 

använda stora mängder fossila bränslen för tillverkningen. Enbart detta faktum att vi 

slipper tära på ändliga naturtillgångar gör träbyggandet unikt. Att växande skog 

binder koldioxid och att kolet lagras i träbyggnaden under dess livslängd är också det 

gynnsamma faktorer som talar för en ökad användning. Träbyggnadsteknikens 

stadiga marknadstillväxt i Sverige visar dess träffsäkerhet när det gäller att ge svaren 

på viktiga utvecklingsfrågor inom byggandet. Det är hög tid för kommunerna i 

Stockholms län att öka på sin kunskap kring denna utveckling.  

 

Vi yrkar  

att partidistriktet tar initiativ för att öka andelen industriella och klimatsäkra byggmetoder med 

moderna träkonstruktioner i kommunerna i Stockholms län.                                               

 

Birger Eneroth, Niclas Svensson, Lidingö arbetarekommun 



 
 

 

 

Mötet beslutade  att motionen antas som arbetarekommunens egen. 

Föredragande: Jonas Nygren 

 

Motionärerna lyfter fram flera av de fördelar som finns med att bygga i trä. En 

majoritet av dagens småhus byggs idag i trä, motsvarande siffra för flerfamiljshus är 

ungefär 10 procent. Samtidigt ser vi hur intresset ökar i fleratalet kommuner. Det 

finns flera kommuner som har kommit långt i sina ambitioner att bygga mer i trä, 

bland annat Skellefteå och Växjö. I Stockholmsregionen kan nämnas Sundbyberg, 

som bland annat har byggt flera högre hus helt i trä.  

 

Argumenten för ökad byggnation i trä är många och goda. Både av miljöskäl, men 

också för att främja innovation, nytänkande och på sikt pressa produktionskostnader. 

Konkurrensen i den konservativa byggbranschen ökar och industrialiseringen kan 

öka. Dock är det viktigt att påminna om att produktionen av bostäder måste öka, 

oavsett byggmaterial. Det behövs både fler betong- och trähus. Regeringen driver 

även frågan för att öka träbyggandet, bland annat genom ett ekonomiskt stöd till 

föreningen Trästad Sverige på motsvarande sex miljoner kronor under två år. Syftet 

med stödet är att öka kunskapen om träbyggande, öka innovationen och sprida goda 

exempel.  

 

Stadsutveckling och byggnation är ett kommunalt ansvar och förutsättningarna 

mellan kommunerna skiljer sig åt. Motionären vill att partidistriktet tar initiativ för att 

öka andelen industriella och klimatsäkra byggmetoder med moderna 

träkonstruktioner. Eftersom frågan är av kommunal karaktär så föreslår 

distriktsstyrelsen att motionen överlämnas till kommunala gruppen som i sin tur får 

ta frågan vidare. Vi vet att intresset är stort i flera kommuner och kommunala 

gruppen med representanter från alla kommuner i länet har bäst förutsättningar att 

driva frågan vidare. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  lämna över motion samt motionssvar till kommunala gruppen 

 

att  därmed anse motionen besvarad 



 
 

 

 

På senare år har det blivit allt vanligare att våra gemensamma välfärdsverksamheter 
utsätts för kriminalitet. Kommunernas hemtjänst och verksamheterna inom ramen 
för LSS har varit särskilt utsatta. Södertälje kommun är en av de kommuner i landet 
som tidigt drabbats och polisen har drivit brottsutredningar som lett till flera fall av 
fällande domar. 
 
En marknad som numer lockar allt fler kriminella aktörer är bostäderna i 
hyresrättsbeståndet.   
 
De ekonomiska incitamenten är mycket starka samtidigt som hyresvärdarnas 
möjligheter att agera är mycket begränsade. Boverket beskriver tydligt i sin rapport 
”Nyanländas eget boende” att trångboddhet och social- och ekonomisk utsatthet är 
en situation som kan uppstå för nyanlända i hela landet. Fusk och bedrägerier inom 
bostadssektorn kan sammanfattas på följande sätt: 
• En marknad vid sidan om den befintliga, ordinarie bostadskön har uppstått 
• Personer sätter andrahandsuthyrning i system för att öppna dörrar till 
välfärdssystemen, tvätta 
pengar, tjäna pengar samt lösa boendesituationen för anhöriga 
• Personer skaffar sig tillgång till lägenheter genom skenskilsmässor. Den nya 
lägenhet som tillfaller 
den ena parten används för andrahandsuthyrning 
• Personer skaffar sig hyreskontrakt hos flera hyresvärdar 
• Vuxna barn låtsas flytta hemifrån efter att ha fått en lägenhet som i stället säljs eller 
hyrs ut 
olovligt 
• Personer utrustar lägenheter med sängplatser som hyrs ut/natt 
• Personer hyr ut lägenheter i skift 
Idag finns det personer som helt försörjer sig på att sälja hyreskontrakt och de 
ekonomiska incitamenten 
för att tjäna pengar på svårigheten att få ett boende i Sverige är mycket starka. Lagen 
om eget boende, 
EBO, har starkt bidragit till denna utveckling, vilket är ett ytterligare, starkt skäl för 
att avskaffa denna lag. 
Ur ett mer långsiktigt perspektiv handlar en skärpt lagstiftning för att motverka 
handel med hyreskontrakt 
om att motverka fusk och bedrägerier i samhället som helhet, eftersom det 
undergräver förtroendet för 
vår gemensamma välfärd och våra gemensamma resurser. Handeln med svarta 
hyreskontrakt öppnar 



 
 

 

också upp möjligheten till ekonomiska bedrägerier gentemot t ex socialtjänsten, 
försäkringskassan och 
pensionsmyndigheten. 
Hyresvärdarna har idag begränsade möjligheter att upptäcka och agera i samband 
med misstanke om 
olovlig andrahandsuthyrning och handel med möjligheten att hysa inneboende. När 
detta upptäcks är det 
”värsta” som kan drabba den som gjort fel att bli av med kontraktet. 
Den 7 november 2017 överlämnades en utredning till regeringen, med förslag som 
syftar till att få bukt 
med handeln av svarta hyreskontrakt och olovlig andrahandsuthyrning, utredningens 
förslag sänds nu ut 
på remiss. För att ge Telgebostäder och andra hyresvärdar stöd måste lagstiftningen 
skärpas så att 
hyresvärdarna får ökade möjligheter att upptäcka och agera i samband med misstanke 
om olovlig 
andrahandsuthyrning och handel med möjligheten att hysa inneboende. Vi anser att 
följande lagändringar 
bör genomföras: 
• Lagstiftningen bör ge stöd för en ordning som innebär att en kontraktsinnehavare 
som hyr ut sin 
lägenhet utan tillstånd bör anses ha förverkat sitt hyreskontrakt omedelbart. Det bör 
även anses 
straffbart, vilket det inte är idag, att olovligen hyra ut i andra hand. Reglerna kring 
olovlig 
andrahandsuthyrning samt illegal handel med hyreskontrakt måste stärkas. 
• Lagstiftningen bör förtydligas så att ett tak för ett antal boende i en lägenhet baserat 
på 
lägenhetens storlek och antal rum införs. Idag finns endas riktlinjer. 
• En skyldighet för hyresgäst att anmäla till hyresvärden om denna har för svikt att 
inhysa ej 
närstående bör införas liksom en möjlighet för hyresvärden att neka inneboende. 
• En möjlighet för hyresvärden att registrera inneboende i ett aktuellt 
fastighetssystem bör införas. 
• Ett register motsvarande Lantmäteriets register över fastighetsinnehav bör införas 
avseende 
bostadsrättsinnhav för att möjliggöra för hyresvärd att kontrollera om annat boende 
finns. 
 
Socialdemokraterna i Södertälje föreslår distriktskongressen att besluta 
 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom kraven på skärpt lagstiftning för att få 
bukt med handel med svarta hyreskontrakt och olovlig andrahandsuthyrning samt driver dessa 
frågor. 
 



 
 

 

Att Motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och ge länsriksdagsgruppen i 
uppdrag att driva frågan om skärpt lagstiftning för att få bukt med handel med svarta 
hyreskontrakt och olovlig andrahandsuthyrning. 
 
Södertälje arbetarekommuns styrelse beslutade 2017-11-07 
Att förslå medlemsmötet att anta motionen som arbetarekommunens egen och sända dem till 
Distriktskongressen 2018. 
 
Södertälje arbetarekommuns medlemsmöte beslutade 2017-11-15 

Att anta motionen som sin egen och sända den till distriktskongressen 2018. 

 

Föredragande: Jonas Nygren 

 

Motionären lyfter problemet med svarthandel och olovlig andrahandsuthyrning som 

följer i spåren på dagens bostadsbrist.   

 

Som motionären skriver lämnade utredningen ”Åtgärder mot handel med 

hyreskontrakt” sina förslag till statsråd Helene Fritzon den 7 november 2017. Flera 

av förslagen innebär skärpningar av lagstiftningen när det gäller frågor kring 

bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende.  

Utredningens uppdrag har varit att överväga och föreslå åtgärder som motverkar 

olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds 

bostadssökande. De frågor som utredningen berört är bland annat straffrättsliga 

ingripanden mot olaglig handel med hyresrätter, förutsättningarna för när en 

hyresgäst riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt vid köp av kontrakt, hyrans storlek 

vid andrahandsupplåtelser och om reglerna om överlåtelse, upplåtelse och upplåtelse 

av del av bostad bör ändras. 

Utredningen föreslår skärpningar och utvidgning av lagstiftningen på flera områden. 

Bland annat föreslås att dagens lagstiftning som gör det straffbart att sälja 

hyreskontrakt ska utvidgas till att även omfatta köp av hyreskontrakt. 

Utredningen föreslår även att straffet skärps för den som säljer hyreskontrakt, från 

dagens böter eller fängelse i sex månader till två års fängelse för normalgraden och 

maximalt fyra års fängelse för grovt brott. En skärpning leder till att polisen får 

utökade möjligheter att utreda brotten jämfört med idag.  

Utredningen anser också att försäljning eller köp av hyreskontrakt ska vara grund för 

att bryta besittningsrätten. Det innebär att hyreskontraktet sägs upp. 

Utredningen har också tittat på reglerna vid andrahandsuthyrning och uthyrning till 

inneboende och kommit fram till att de är oklara och behöver förtydligas. 

Utredningen föreslår bland annat att andrahandsuthyrning som används i 



 
 

 

affärsmässigt syfte istället för som bostad ska kriminaliseras. Därför föreslås att 

straffet för uthyrning i vinstsyfte kommer att bli böter eller som mest fängelse i två 

år. 

Utredningens betänkande har lämnats på remiss och de förändringar som föreslås 

ska träda i kraft den 1 januari 2019. Att lagstiftningen skärps är av största vikt, precis 

som motionären skriver.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  bifalla motionen  

 

 

 

 

I Sverige och resten av EU, har vi förbjudit rökning i allmänna inomhuslokaler. 

I många EU-länder har man dessutom förbjudit rökning i närheten av allmänna 

kommunikationer, till exempel busshållplatser och plattformar utomhus.      

 

I Sverige har vi däremot inte förbjudit rökning på allmän plats utomhus.  

Anledningen torde vara att det skulle bli svårt att upprätthålla förbudet och få allmän 

acceptans. Förbudet att röka inomhus, har fått en allmän acceptans och erfarenheter 

från andra EU-länder visar att det även gäller rökförbud utomhus.  

 

Rökning i anslutning till hållplatser och plattformar för allmänna kommunikationer, 

skapar många gånger olägenheter för icke rökare, framför allt för barn och känsliga 

(allergiska) personer.  

 

För att minska olägenheten för icke rökande och för att hålla rent från fimpar på 

marken, föreslår jag: 

 

att partidistriktet verkar för lagstiftning som inte tillåter rökning i anslutning till 

busshållplatser och plattformar utomhus.  

 



 
 

 

Huddinge 2017-10-31 

 

Göran Hallberg 

Flemingsberg-Glömsta Socialdemokratiska förening 

Sjödalen-Fullersta Socialdemokratiska förening 

Socialdemokrater för tro och solidaritet 

 

Styrelsens motionssvar 

 

Styrelsen tackar motionären för en viktig motion 

I Sverige är det förbjudet med rökning i allmänna lokaler. Däremot finns inget 

förbud mot rökning allmän plats. Då rökningens skadliga effekt redan är kända torde 

man upprätthålla förbud även vid offentliga plattformar. Det finns flertal studier som 

påvisar att aktiv och  passiv rökning har stora skadliga effekter på hälsan. Regeringen 

har tagit initativ i den här frågan och därför tycker vi att det är självklart att partiet i 

Huddinge ska stå bakom den här motionen.  

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som egen till 

distriktskongressen 

 

Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att anta motionen som sin egen. 

 

 

Föredragande: Alva Dahn 

 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för tobakens negativa hälsoeffekter hos 

såväl de som själva brukar den och de som andas i röken i andra hand genom så 

kallad passiv rökning. Under denna mandatperiod tog tidigare folkhälsoministern 

Gabriel Wikströms  nya steg mot ett rökfritt samhälle, en fråga som Annika 

Strandhäll tog vidare i Januari 2018. Visionen är ett rökfritt Sverige 2025, där ett av 

stegen är rökförbud på allmänna platser. Distriktstyrelsen hoppas kunna dela 

motionärens glädje kring detta beslut och yrkar därför att motionen anses besvarad. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad  

 



 
 

 

 

 

Bakgrund 

Alkohol är en av de största riskfaktorerna för ohälsa, våld och olyckor i Sverige och 

klassperspektivet är tydligt. Enlig Socialstyrelsen är alkoholrelaterad dödlighet större 

bland låginkomsttagare än höginkomstare. Enligt den samlade forskningen, 

Världshälsoorganisationen WHO och OECD är skatt på alkohol en av de mest 

effektiva politikåtgärderna för att minska alkoholkonsumtionen och därigenom 

skadorna. Sverige har därför traditionellt fört en aktiv prispolitik med punktskatter på 

alkohol som progressivt ökar ju mer koncentrerad alkoholen är. Det har tjänat 

sjukvården, polisen och medborgarna väl. 

Även om Sverige bestämmer nivåerna på alkoholskatt så bestämmer EU:s direktiv 

92/83/EEG hur alkoholskatten får tas ut. Där står det att öl, vin och sprit måste 

beskattas separat. Det står även att punktskatt på öl och sprit får stå i proportion till 

volymen och alkoholinnehållet medan punktskatter för vin endast får stå i proportion 

till volymen. Det gör att en flaska vin på 8,5 procent alkohol i Sverige beskattas lika 

hårt som en flaska vin på 15 procent. Samtidigt visar forskning att vin globalt idag är 

omkring 1,2 procent starkare än för 20 år sedan.1 

 

Majoriteten av det vin som säljs i Sverige är dessutom så kallat lådvin och priset är 

huvudorsaken till varför. På grund av den större förpackningen pressas literpriset ned 

och konsumenten får en typ av mängdrabatt. Sammantaget gör detta att en centiliter 

alkohol i en billig flaska vin (75cl) på 8,5 procent kostar 10 kronor medan samma pris 

per centiliter alkohol i en box (3 liter) på 13,5 procent kan vara så lågt som 3,8 kronor. 

 

Lösningsförslag 

Direktivet 92/82/EG är strikt och även om Sverige ville skulle vi inte kunna ändra hur 

vi punktbeskattar vin. Däremot finns det en möjlighet att enligt artikel 1 (2) av Direktiv 

2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt lägga andra indirekta skatter på 

punktskattepliktiga varor. Denna möjlighet har utnyttjats av bland annat Danmark, 

Tyskland, Frankrike och Luxemburg för att beskatta alkoläsk hårdare. Den har även 

utnyttjats av Frankrike för att lägga en social avgift på alkoholdrycker starkare än 18 

procent och av Finland för att beskatta särskilda dryckesförpackningar. 

Om en särskild tilläggsskatt på lådviner och en särskilt folkhälsoavgift på alkoholhalten 

i vin infördes skulle det skapa incitament för både vinkonsumenter och vinproducenter 

att välja och producera alkoholsvagare viner. Förändringen vore att slå ett slag för 

                                                 



 
 

 

jämlik hälsa genom att göra svensk alkoholpolitik mer konsekvent och spara samhället 

både pengar och lidande. 

 

Med anledning av ovanstående förklaring yrkar motionären därför:  

 

• Att distriktet verkar för att priset på vin närmare ska följa alkoholhalten.  

• Att distriktet verkar för att öka priset på lådvin. 

• Att motionen vidarebefordras till länets riksdagsledamöter tillsammans med en 
uppmaning att verka i linje med föreslagna förändringar i framtida budgetprocesser. 
 

Motionär: Kalle Dramstad 

 

Styrelsens motionssvar 

 

Styrelsen tackar för motionen. Motion tar upp ett ämne som är viktigt. Målet är att 

försöka minska det totala intaget av alkohol och då kan skatt i förhållande till 

alkoholprocent vara en del i att åstadkomma det. Politiken ska styra inriktningar men 

att gå så långt som att säga hur priset på enskilda produkter ska vara kan nog sägas 

vara att gå för långt. Vi håller dock med om motionärens intention och styrelsen 

ställer sig därför bakom motionen. 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som egen till 

distriktskongressen 

 

Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att anta motionen som sin egen. 

 

 

Föredragande:  Azadeh Rojan Gustavsson 

 

Socialdemokratin har alltid betraktat en restriktiv alkoholpolitik, med mål att främja 

folkhälsan, som avgörande för att minska alkoholkonsumtionen i landet och som en 

följd de skadliga effekterna av alkohol. Det är en politisk hållning som har visats vara 

effektfull då konsumtionen av alkohol i Sverige har under lång tid varit lägre än 

genomsnittet i Europa.  

 

Framgångarna till trots, kvarstår utmaningar kopplade till alkoholkonsumtionen i vårt 

land, något som motionären lyfter i motionen och skriver att särskild tilläggsskatt på 

lådviner och en särskild folkhälsoavgift på alkoholhalten i vin skulle vara betydande 



 
 

 

för folkhälsan och mer i linje med den svenska alkoholpolitiken. 

 

Alkoholen är en av de riskfaktorer som bidrar mest till tillsjukdomsbördan i Sverige 

och under 2016 hade 17% av befolkningen en riskkonsumtion av alkohol, det vill 

säga en konsumtion som medför ökad risk för alkoholrelaterade skador.  

Regeringen förslog i april 2016 att punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än 

vin och öl samt mellanklassprodukter höjs med 4 procent, en ändring som trädde i 

kraft den 1 januari 2017.  

 

Höjningen motiveras med hänvisning till det övergripande målet för alkoholpolitiken.   

Det är tydligt att prishöjningar på alkohol minskar alkoholkonsumtionen och är 

därför ett viktigt och effektivt verktyg.  

 

Distriktsstyrelsen anser att regeringen och vi som parti för en politik i linje med den 

restriktiva svenska alkoholpolitiken. Politikens främsta uppgift är att styra 

inriktningar och, i denna fråga, att ha en aktiv prispolitik som lett till de senaste 

höjningar av punktskatten på bl.a. öl och vin. 

Mest avgörande för en fortsatt restriktiv alkoholpolitik är att slå vakt om 

Systembolagets monopol och skärpta insatser mot smuggling av alkohol, det är de 

största garantierna för att säkerställa att konsumtionen i Sverige inte ökar och att vi 

fortsätter se en nedgång i alkoholkonsumtionen.  

Distriktsstyrelsen menar vidare att det är inte är politikens uppgift att påverka 

prisutvecklingen på enskilda varor men att regeringen genom höjda punktskatter 

redan verkar för att reglera priserna på bl.a. vin och på så sätt bidrar till att minska 

alkoholkonsumtionen.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta  

 

att  avslå motionen 

 

 

Den psykiska ohälsan i vårt land ökar på ett alarmerande sätt. Mellan år 2011 och 

fram till 2017 mer än fördubblades antalet sjukskrivningar med anledning av 

psykiatriska diagnoser. 

Försäkringskassans statistik visar att 46 procent av alla pågående sjukskrivningar vid 

halvårsskiftet 2017 beror på psykisk ohälsa. Värst drabbade är kvinnor i 



 
 

 

kontaktyrken. Bland sjukskrivna kvinnor vid halvårsskiftet hade ca 50 procent en 

psykiatrisk diagnos.  

Trots att nära 50 procent av alla sjukskrivningar i vårt land beror på psykisk ohälsa så 

går knappt 5 procent av statens budget för hälso- och sjukvård till åtgärder mot den 

psykiska ohälsan.  

Regeringen har uppmärksammat den växande psykiska ohälsan och ökar nu 

resurserna med 546 miljoner kronor till totalt 1 755 miljoner för år 2018 i en total 

budget för hälso- och sjukvården på 42 881 miljoner kronor. Avsikten är  att öka 

med ytterligare 1 000 miljoner för 2019.  

Men resurserna till psykiatrisk och psykologisk forskning, vård och behandling är 

kraftigt underdimensionerade jämförd med de resurser som avdelas totalt till hälso- 

och sjukvården. En viktig orsak är sannolikt att drabbade av psykisk ohälsa är en svag 

påtryckningsgrupp, inte minst eftersom psykisk ohälsa fortfarande tyvärr är behäftad 

med skamkänslor och fördomar.  

Orsaken till den ökande psykiska ohälsan är med stor sannolikhet kopplad till en 

allmänt ökad stress i vårt samhälle och särskilt i arbetslivet där otrygga anställningar 

och prestationskrav ökat kraftigt under senare decennier. Därför bör ökade resurser 

inom forskningen också beakta effekterna av ökad stress och otrygghet i arbetslivet.   

Därtill finns inom psykiatrin några besvärande motsättningar som motverkar 

effektiviteten i vården.  

Den ena motsättningen går mellan de som företräder en mera strikt medicinsk 

psykiatri och de som företräder mera psykologiskt inriktade behandlingsmetoder.  

Den andra motsättningen går mellan förespråkare för en mera strikt kognitivt 

inriktad psykologi och psykodynamiska behandlingsmetoder.  

Mycket talar för att de psykodynamiska behandlingsmetoderna trängs tillbaka på 

grund av att de är betydligt mera resurskrävande än kognitiva behandlingsmetoder. 

Det kan emellertid visa sig att de psykodynamiska metoderna är mera långsiktigt 

verkningsfulla och därmed lönsammare sett ur ett samhällsperspektiv.  



 
 

 

Ytterligare ett problem är att vårdkedjorna i den psykiska vården inte fungerar. En 

patient kan träffa ett 40-tal läkare och förses med ett 30-tal olika mediciner under en 

vårdperiod på några års sid – till synes utan fungerande samband.  

Slutligen är det tydligt att sambanden mellan fysiska/somatiska och psykiska 

sjukdomar försummas i vård och forskning.  

Psykiska sjukdomar leder i flera fall till att drabbade tar livet av sig, efter en mycket 

lång och oerhört plågsam process. Det är mycket svårt även för anhöriga och särskilt 

för föräldrar som förlorar ett barn genom självmord. Det finns ett befogat talesätt 

som säger; ”det finns inget värre än att förlora ett barn”. 

För samhället är de omfattande psykiska sjukdomarna en stor kostnad i form av 

långvarig vård och stort produktionsbortfall. Det finns därför stora ekonomiska 

fördelar för samhället att satsa mer resurser på forskning och vård vid psykisk ohälsa. 

Vi är övertygade om att det skulle vara mycket värdefullt för enskilda drabbade, såväl 

som hela samhället med en ingående genomlysning av orsakerna till den ökande 

psykiska ohälsan samt bristerna och motsättningarna inom den psykiatriska och 

psykologiska forskningen och vården, samt de bristande analyserna av samband 

mellan somatisk och psykisk ohälsa. 

Därför föreslår vi  

att Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikt tar ställning för en sådan 

ingående genomlysning, gärna i formen av en statlig utredning, samt för  

att resurserna till den psykiatriska och psykologiska forskningen och vården ökas 

ytterligare så att den hamnar i nivå med vad som motsvaras av dessa sjukdomars 

andel av det totala antalet sjukskrivningar och  

att särskild vikt läggs vid att undersöka möjligheterna att överbrygga motsättningarna 

mellan medicinska och olika psykologiska behandlingsmetoder 

Bror Perjus  

Eija Räty 

Ulla Johansson 



 
 

 

Beatrice Rubeling 

Medlemsmötet den 28 november 2017 beslutade att skicka in motionen till 

distriktskongressen som enskild 

Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson  

 

Psykisk ohälsa anses vara en av vår tids stora folkhälsoutmaningar och är tyvärr en 

växande ohälsa främst bland den yngre befolkningen. För oss Socialdemokrater är 

det viktigt att visa att vi tar denna växande folksjukdom på allvar och att vi ser 

konsekvenserna av den både för individen och samhället. Motionärernas adressering 

av problemet, och det politiska ansvaret för att bemöta det, är därför väldigt 

angelägen.  

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen erkände tidigt i mandatperioden den ökade 

psykiska ohälsan bland befolkningen som en prioriterad politisk fråga och har sedan 

dess presenterat flertal åtgärder.  

 

I december 2015 kom beslutet om att en särskild utredare inom området för psykisk 

ohälsa, i form av en nationell samordnare, skulle tillsättas. Samordnaren har i 

uppdrag att koordinera och stötta myndigheter, kommuner, landsting och 

organisationers arbete med psykisk ohälsa.  

För regeringen är det viktigt att samordnaren återkommer med de utvecklingsbehov 

som denne identifierar inom området samt presenterar förslag på hur utveckling och 

samordning av insatser, inom området psykisk hälsa, långsiktigt kan integreras i 

ordinarie myndighetsstruktur.  

Utöver tillsättningen av en nationell samordnare, ingick regeringen en 

överenskommelse med SKL under 2015 som syftar till att skapa en långsiktighet i 

arbetet med området psykisk ohälsa och lyfter fram det gemensamma ansvaret hos 

de berörda parterna. Som ett resultat av överenskommelsen finns idag ”Uppdrag 

psykisk hälsa” som leder och samordnar SKLs åtagande utifrån överenskommelsen. 

Den tillsatta samordnarens roll blir viktig även här för att följa upp de insatser som 

görs inom ramen för samarbetet.  

 

I december 2017, två år, efter regeringens första krafttag för att bemöta den ökade 

psykiska ohälsan i samhället presenterar regeringen vidgade satsningar inom ramen 

för överenskommelsen med SKL med tydliga mål för att allt fler ska få rätt och tidig 

hjälp. Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 miljoner kronor varav 884 

miljoner får rekvireras av landstingen. Arbetet med psykisk hälsa förstärks därmed 



 
 

 

under 2018 och regeringen avser att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020. 

Satsningarna syftar främst till att, stärka primärvård, som är en satsning på 220 

miljoner kronor, och att stärka den specialiserade psykiatrin för vuxna och en 

förstärkning riktad till barn och ungdomspsykiatrin, samt medel för att stötta 

ungdomsmottagningarnas arbete.  

 

Att regeringen har agerat så kraftfullt för att minska den psykiska ohälsan bland 

befolkningen är av stor betydelse. Som parti måste vi visa på att vi ser de utmaningar 

som försämrar individernas chanser att förverkliga sig själv och att bidra till 

samhället. Psykisk ohälsa har ingen plats i en välmående välfärdsstat och det riskerar 

även att bidra till ökad ojämlikhet och ojämställdhet.  

 

Distriktsstyrelsen anser att de åtgärder som regeringen hittills presenterar måste få tid 

att verka och att den infrastruktur som nu finns för att följa upp och samordna den 

lokala, regionala och nationella arbetet är av stor betydelse. Vidare anser 

distriktsstyrelsen att det inte är i politikens roll att göra vetenskapliga bedömningar av 

olika medicinska metoder och behandlingsformer. Där måste tilltron till professionen 

och forskare upprätthållas och värnas.  

Socialdemokraterna i Stockholm län har under det senaste året föreslagit flera 

åtgärder för att förbättra den psykiatriska vården i länet. Däribland att göra en 

genomgripande översyn och ta ett strategiskt helhetsgrepp över psykiatrin med syfte 

att samla den främsta kompetensen inom psykiatrisk forskning och vård för att peka 

ut framtidsvägar för Stockholmsregionens psykiatri; påskynda implementeringen av 

nationella riktlinjer och regionala vårdprogram inom psykiatrin; införa 

standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin; samt skapa ett specialistcentrum med 

inriktning mot psykiatri där forskning och utbildning fungerar som en naturlig del av 

verksamheten. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta  

 

att  anse attsats 1 och 2 besvarade 

att  avslå attsats 3   

 

Fortfarande tilldelas både idrotter som ses som mera kvinnliga mindre ekonomiska 

medel och i vissa sporter ses fortfarande det som viktigast att ge mest ekonomiska 

medel till just herrlaget vs damlaget. Många idrottsklubbars styrelser har fortfarande 



 
 

 

antingen en obefintlig eller ytterst sparsam representation av kvinnor i sina styrelser 

och valberedningar. 

Detta gör att resurstilldelningen även fortsättningsvis snedvrids till kvinnornas 

nackdel och att det idag finns inga aktiva incitament från oss politiker att både 

markera och belöna de klubbar som jobbar med jämställdhets- och 

integrationsfrågorna i form av ett extra resurstilldelningssystem. 

 

Därför yrkar jag: 

 

- Att riksdagsgruppen i dialog med RF tar fram en plan hur styrelser och 

valberedningar inom idrotten kan få en jämlik representation av kvinnor och 

män och att ekonomiska medel tilldelas mera jämlikt. 

 

- Att idrottsklubbar som fördelar de ekonomiska medlen jämlikt mellan 

herrar/damer/killar/tjejers samt uppnår ovan jämlik representation får 

fördelar i form av fördelaktigare träningstider och möjlighet till mera 

ekonomiskt stöd. 

 

Solna den 4 november 2017 

Peter Rangwe 

Socialdemokraterna Solna 

 

 

 

Solna arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 

 

- Att motionen skickas in som enskild. 

Föredragande: Claes Thunblad 

 

Styrelsen tackar för den inkomna motionen om hur vi ska uppnå en jämlik 

resurstilldelning inom idrotten. Åtgärderna som motionen tar upp riktar in sig på två 

grundläggande jämställdhetsfrågor: representation och resurser. Styrelsen delar 

motionens andemening men anser att åtgärderna som föreslås riskerar att slå fel.  

 

En jämställd representation bland idrottsrörelsens förtroendevalda är självklart viktig 

för att åstadkomma jämlik fördelning av ekonomiska medel mellan idrotter och 

utövare. Dock är riksidrottsförbundet är en självständig organisation vars oberoende 

är viktigt att värna. Politisk inblandning i vilka som ska få förtroendeuppdrag och 



 
 

 

representera idrottsrörelsen riskerar att undergräva förtroendet för RF. Bättre 

representativitet inom idrottsrörelsen måste därmed åstadkommas av 

organisationerna själva.    

 

Styrelsen delar även motionärens åsikt att det behövs möjligheter att politiskt styra 

medel för att premiera klubbar som går före i jämställdhetsarbetet. Det ska inte kosta 

att ligga i framkant i jämställdhetsarbetet – tvärtom bör det löna sig. Däremot anser 

styrelsen att motionens andra att-sats riskerar bli ett alltför trubbigt instrument. 

Idrottens förutsättningar kan se mycket olika ut på olika håll i landet vilket gör att ett 

nationellt premiesystem riskerar att slå orättvist mot vissa regioner eller vissa idrotter. 

Kommunerna ansvarar i dag för stora delar av stödet till lokala idrottsföreningar 

samt för principer för fördelningar av hall- och träningstider. Det bör vara upp till 

kommunerna att lokalt utforma stöd till föreningar på ett sätt som uppmuntrar 

idrotten att vässa sitt jämställdhetsarbete. Redan idag har flera S-styrda kommuner 

infört principer för stöd till idrotten som motsvarar de som motionen beskriver.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att besluta 

 

att  avslå motionen 

 

Vårdvalet som infördes för snart 10 år sedan innebär att patienter kan välja mellan 

olika vårdgivare, både privata (som har avtal med Stockholms Läns Landsting) och 

landstingsdrivna vårdcentraler, specialistmottagningar, sjukhus, laboratorier, röntgen 

etc.  

 

Vårdenheter kan sortera, välja och prioritera mer eller mindre lönsamma patienter 

utifrån produktionsmål och antal ingrepp (t ex gynekologiska) per patient vilket 

påverkar de mest sjuka och mest ensamma oftast äldre människor. En annan sårbar 

grupp är psykiatripatienter i alla åldrar där det finns problem med uppföljning (tex 

suicidriskbedömningar) och samordning. Men även överdriven diagnossättning 

förekommer pg a hur ersättningssystemen är utformade.  

Detta har påverkat resursfördelningen i vården där tex nyetableringar av 

vårdcentraler skett företrädesvis i områden med socioekonomiskt mer 

hälsomedvetna medborgare samtidigt som de stora sjukhusen i Stockholmsområdet 



 
 

 

brottas med överbeläggningar, sjuksköterskebrist (höga kostnader för 

bemanningspersonal) och pressade arbetsscheman. 

Vilket inneburit ökade kostnader samt att vårdkvalitet påverkas av årliga 

besparingskrav. Vårdenheter konkurrerar om resurser, patienter och personal. 

Lönsamma och icke lönsamma patienter. 

 

Den genomsnittliga kostnaden för varje grupp av diagnoser sätts ett pris på (DRG). 

En patient med cancer och njursvikt ger något högre poäng än bara cancer. Det är 

huvuddiagnosen som styr ersättningen även om en eller flera andra diagnoser är mer 

vårdkrävande. En liten grupp av svårt sjuka oftast äldre människor och människor 

med funktionsnedsättning står för en femtedel av alla kostnader. 

 

Det behövs en mer värdebaserad och jämlik vård för samtliga invånare i Stockholms 

län. Våra gemensamma resurser ska styras och fördelas utifrån varje enskild individs 

behov av vård, samordning och rehabilitering. 

Vård som kräver längre behandlingstid, sjukhusvistelse måste kunna erbjudas. 

Eftervård och rehabiliteringsinriktad vård ska inte uppta vårdplatser för akut sjuka på 

akutsjukhusen utan måste kunna ske på andra ställen tex närsjukhus.  

”Ordning och reda” arbetet inom vård och omsorg pågår och vi förväntar oss att det 

påverkar vårdvalet i Stockholmsregionen positivt. 

 

Det orättvisa vårdvalssystemet måste avskaffas och ersätts av ett system där 

utvärdering och uppföljning av vårdkvalitet, samordning och ekonomiska aspekter 

väger tungt. 

 

Yrkande:   att distriktskongressen uppdrar åt länets landstingsgrupp att 

säkerställa en effektiv och jämlik vård under avskaffandet av nuvarande 

vårdvalssystem. 

 

Gill Lindroos, Lidingö arbetarekommun 

 

Mötet beslutade: att motionen antas som arbetarekommunens egen. 

 

Föredragande: Erika Ullberg 

 



 
 

 

Distriktsstyrelsen delar oron och problembilden efter nästan 12 års moderatlett 
landstingsstyre. Sjukvården har blivit mer ojämlik, mer uppsplittrad och överlägset 
dyrast i landet. En av de främsta orsakerna är de många vårdvalsmarknader som 
införts. Vårdval i primärvården är lagstadgat och har varit svårt för regeringen att 
förändra på grund av det parlamentariska läget. Vårdval inom specialistsjukvården är 
valfritt för landstingen att införa och de flesta har bara en handfull sådana. Men 
Stockholm sticker ut då Landstingsmoderaterna infört över hela 35 vårdval i 
specialsjukvården.  
 
Detta dränerar den tunga sjukhusvården på både resurser och personal. Visserligen är 
väntetiderna till första besök hos specialist kortast i landet (konstigt annars) men 
övriga vårdköer är inte kortast. Väntetiderna till läkarbesök på vårdcentral har ökat 
påtagligt. Akutmottagningarna är obehagligt överbelastade med långa väntetider inte 
minst för äldre. Operationsköerna för barn har varit långa och många familjer 
drabbas av inställda operationer. Experimentet med vårdval förlossning resulterade i 
BB Sophia som sedan la ner på grund av bristande lönsamhet. Nu hänvisas 
rekordmånga kvinnor i aktivt värkarbete till andra landsting för att föda.   
 
Läget i sjukvården i länet förväntas förvärras under året då Nya Karolinska tas i bruk 
fullt ut och kraftigt reducerar antalet vårdplatser och förlossningsplatser, och 
akutmottagningens kapacitet går från ca 85 000 besök till att i värsta fall bara ta emot 
12 000 besök per år. Länets sjukvård är inte rustad för den belastning NKS innebär 
både organisatoriskt och ekonomiskt. Landstingsmoderaterna har en naiv övertro på 
marknaden och deras politik förfärar alla som vill ha en jämlik och effektiv vård när 
man ser till hanteringen av Nya Karolinska, strumpavtal och andra upphandlingar, 
konsultnotor och uppsplittrade vårdmarknader.  
 
Trots mest resurser och bäst förutsättningar i landet så är kvaliteten inte bäst när 
SKL jämför landstingen. Om vi socialdemokrater från styra landstinget så vill vi satsa 
på enkelhet, valfrihet och ansvar. Patienten ska ha rätt att välja - inte vårdbolagen. 
Det ska vara ordning och reda i upphandlingar och vården ska fördelas efter behov 
istället för vårdbolagens valfrihet och önskemål. Det finns ett politiskt ansvar för att 
säkerställa en vårdkarta som ger hela länet och alla patienter en god och tillgänglig 
vård. Ingen ska behöva vara sin egen vårdcoach och lita till slumpen eller starka 
anhöriga få att få en god vård. Vi vill ha mer samverkan och kontinuitet kring 
patienten som ska känna att vårdcentralen med en EVA (egen vårdansvarig) är den 
trygga ankarpunkten. Genom en stark, tillgänglig primärvård kan patienten lita på att 
någon följer upp prover, slussar vidare till de specialister och den rehabilitering eller 
eftervård som kan behövas. En EVA och tydligare helhetsansvar kring patienten 
kommer att minska belastningen på akuterna och göra patienten trygg när det är 
aktuellt med exempelvis egenvård, ett Skype-samtal med sin husläkare eller ett ett 
besök på närakuten eller hos en specialist.  
 
Sjukvården måste bli mer effektiv och mer samordnad. Det alliansen gjort under 
snart 12 års tid har tyvärr dragit vården i motsats riktning med resultatet 



 
 

 

bemanningsproblem och höga sjukskrivningstal hos personal, samtidigt som 
konsulter, inhyrd personal och stängda vårdplatser blivit vanligt. 
Genom vad socialdemokraterna i landstinget kallar Vårdsamverkan Stockholm så ges 
ett tydligt alternativ till Filippa Reinfeldts och Iréne Svenonius privatiseringsprojektet 
som gjort vården dyrast i landet utan att vara bäst. I Stockholms län är det inte brist 
på utbildningsplatser eller resurser då skatteintäkter och landstingsskatt är högst i 
landet. Valet handlar om vad man ska göra med pengarna och hur man bedriver en 
modern och attraktiv personalpolitik som gör att personalen vill och orkar jobba i 
den landstingsdrivna sjukvården. Sjukvård är inte som vilken marknad som helst och 
därför måste alla vårdval inom specialistsjukvården ses över för att säkerställa vilka 
som ska avskaffas, slås ihop eller bibehållas. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  bifalla motionen 

att  uppdra till landstingsgruppen att verka för att alla vårdvalsområden ses 

över i syfte att avskaffa eller slå samman några av dem, samt 

sjukvården inriktas mer på samverkan, effektivitet och kontinuitet 

kring patienten  

 

 
 
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. 
 
Landsting kan själv välja att erbjuda billigare priser än vad lagen säger. 
 
Därför yrkat jag på att: 
 
- Tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården i Stockholms län 
- Tandvården ska vara gratis för alla upp till 25 år i Stockholms län 
- Tandvården ska vara gratis för alla från och med det året de fyller 70 år 
 
Diana Hildingsson 1 december 2017 
 
Svar på motion: Tandvård ska ingå i vanliga sjukvården i Stockholm läns 
landsting. 
Styrelsens föredragande: Robert Rasmussen 



 
 

 

 
Motionären uttrycker en mycket viktig principiell ståndpunkt när det gäller 
tandvård. Tandvård borde ingå i den allmänna sjukförsäkringen. Styrelsen för 
Socialdemokraterna i Botkyrka delar däremot inte uppfattningen att landstinget i 
Stockholms län ska ensamt ska införa den här reformen. 
 
Styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka föreslår därför medlemsmötet besluta att 
avslå motionen. 

Föredragande: Erika Ullberg 

Distriktsstyrelsen delar arbetarekommunen i Botkyrkas åsikt om att ett enskilt 

landsting inte ska införa egna långtgående tandvårdsreformer. Avgifter och 

åldersgränser inom tandvården bör vara lika för alla invånare i landet oavsett vilket 

landsting du tillhör.  

 

Distriktsstyrelsen förstår dock motionärens engagemang och åsikt om att en god 

tandhälsa är viktigt. 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. 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 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. Det allmänna tandvårdsbidraget varierar beroende på din ålder. 
Tandvårdsersättningens syfte är att skydda mot höga kostnader. 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 och partiet nationellt måste fortsätta 
förbättra och utveckla vår tandvårdspolitik. 



 
 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen  

 

 
Det senaste året har möjligheten kommit att få läkarkontakt på distans genom olika 
appar såsom Kry eller Min Doktor. DN rapporterar att kostanden för dylika tjänster i 
Stockholms län ökade från 67 000 kronor till 5 miljoner bara mellan juni 2016 och 
mars 2017.2 Kostnaderna förväntas samtidigt fortsätta öka kraftigt. Bakom ökningen 
ligger bland annat stora reklamkampanjer i Stockholms lokaltrafik och i digitala medier. 
 
Det går inte att bortse från att möjligheten till läkarbesök på distans uppskattas av 
många medborgare och att den ökade tillgängligheten kan vara positiv för de som 
annars skulle ha svårt att få läkarkontakt på grund av tillfällig resa, icke-flexibla 
arbetstider eller avstånd till närmaste vårdcentral. 
 
Ökningen orsakar dock problem för sjukvården i länet. Läkarbesök via internet har en 
väldigt låg användartröskel och kostar ingenting för barn, äldre och de med 
högkostnadsskydd. Konkurrensverket har i en studie om valfrihet inom primärvården 
visat att ökad tillgänglighet och vinstdrift riskerar att leda till en överkonsumtion av 
vård3, det vill säga läkarbesök där den medicinska nyttan inte är motiverad. Det finns 
också en risk att de stora reklamkampanjerna för tjänsterna i fråga ytterligare förstärker 
den effekten. Överproduktion av vård för friska personer är kostnadsdrivande för 
landstinget och begränsar resurser och personal för medborgare i faktiskt behov av 
sjukvård.  
 
Därutöver finns det kritik mot effektiviteten av dylika tjänster. En chef för en 
vårdcentral i centrala Stockholm vittnar i DN om att internetläkarna ofta behöver 
skicka patienter till primärvården för ytterligare bedömning och provtagning. För 
landstinget innebär det i praktiken att man får ett läkarbesök men betalar för två. I 
dessa fall erbjuder 1177 Vårdguiden med rådgivning från sjuksköterskor samma 
vårdkvalitet men till en betydligt lägre kostnad för landstinget. 
 
SKL har som reaktion på kostnadsökningen kraftigt sänkt ersättningen per läkarbesök 
för läkarbesök över internet. Även om det kan dämpa incitamenten för 
distansläkarbolagen att expandera har ökningen ändå fortsatt. 

                                                 



 
 

 

 
Av det ovanstående framgår att det finns ett behov av att öka användartröskeln för 
läkarbesök över internet för att minska risken för överproduktion av vård. Det finns 
flera olika politikverktyg för att uppnå detta och vilka som passar bäst kräver närmare 
analys. Några av dessa verktyg är: 

• Ökad patientfinansiering av läkarbesök på distans genom högre egenavgifter 

• Begränsa ersättningen till ett visst antal distansbesök per år 

• Begränsa tillgången på läkarbesök på distans genom grindvaktarsystem, till exempel 
remiss eller geografisk hemvist. 

• Begränsa incitamenten till överproduktion av läkarbesök på distans genom 
vinstbegränsning eller förbud för vinstdrivande aktörer inom läkarbesök på distans. 
Med tanke på att 1177 Vårdguiden redan existerar kan det dessutom idag inte med 
säkerhet sägas att möjligheten till just läkarbesök på distans ger ett medicinskt 
mervärde i ett tätbefolkat län likt Stockholm. Detta bör därför utredas närmare. 
Det är viktigt att agera skyndsamt innan dessa tjänster etablerar sig ytterligare och 
lobbyverksamheten från bolagen mot medborgare och beslutsfattare trappas upp. 
 
Med anledning av det ovanstående yrkar motionären: 
 
Att distriktet verkar för att möjligheten att begränsa användningen av distanstjänster för läkarbesök 
i Stockholms Läns Landsting skyndsamt utreds. 
 
Att distriktet verkar för att det medicinska mervärdet av läkartjänster på distans i Stockholm Läns 
Landsting skyndsamt utreds. 
 
 
Att distriktet verkar för att skäliga åtgärder mot läkarbesök på distans utan medicinskt mervärde 
blir verklighet i Stockholms Läns Landsting 
 
Motionär: Kalle Dramstad 
 
Styrelsens motionssvar  
Styrelsen tackar för motionen och delar motionärens uppfattning att läkartjänster 
behöver utredas noggrant och i någon form begränsas. Denna fråga innehåller 
komplexa frågor så som tillgänglighet och kostnadsutveckling i hela landstinget. Det 
är viktigt att de medicinska riskerna med nätdoktorer kartläggs och utvärderas. 
Därför tycker styrelsen att det är bra att frågan utreds.  
 
Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som egen till 
distriktskongressen 
 
Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att anta motionen som sin egen 
 



 
 

 

Föredragande: Erika Ullberg 

 
Användningen och tillhandahållandet av digitala vårdtjänster har ökat kraftigt och är i 
grunden bra. Sjukvården måste hänga med sin tid och som patient känns det orimligt 
att inte kunna följa sin remiss såsom du digitalt idag följer en leverans av paket, 
eller att kunna boka vårdbesök såsom du bokar utvecklingssamtal eller träningspass. 
Patienter vill kunna kommunicera med vården på de sedvanliga digitala plattformar 
där vi idag redan utför så mycket i våra arbetsliv och privat. Landstinget har inte följt 
med sin tid och det har gett problem för både patienter och personal. Vårdcentraler 
fick innan årsskiftet inte ersättning för telefonrådgivning- eller videokontakter med 
sina patienter. Senfärdigheten hos det offentliga och i synnerhet hos Stockholms läns 
landsting är ett problem då medborgarnas behov därmed tillgodosetts på andra 
sätt. Ökad e-hälsa och digitala vårdmöten är viktigt för att få en effektiv och 
tillgänglig hälso- och sjukvård, såväl under behandling, som vid egenvård, eftervård 
och förebyggande hälsovård.  
 
Digitaliseringen av sjukvården är välkommen, men får givetvis inte äventyra 
finansiering eller åsidosätta grundläggande principer i vår gemensamma sjukvård. 
Appar som erbjuder enormt hög tillgänglighet för obegränsat antal videosamtal med 
läkare har exploderat i förekomst såsom motionären beskriver. Och med de negativa 
konsekvenserna som motionären beskriver. Höga kostnader är påtagligt, men även 
ökad antibiotikaförskrivning, dålig kontinuitet för patienten och ingen LEON-
princip, dvs lägsta effektiva omhändertagande nivå då besöket alltid blir hos läkare 
när kanske en kompetent sköterska hade varit mer rimligt. Grunden är att privata 
vårdgivare hittat ett kryphål i det så kallade utomlänsavtalet och på ett mycket 
lukrativt sätt nu får 650 kronor per videosamtal av patientens hemlandsting. Detta 
växer mest i Stockholms län och prognosen är att kostnaderna och antalet besök bara 
kommer att öka. Provocerande är dessutom att användningen ökar i de kommuner i 
länet där folkhälsan är som bäst och medellivslängden är som högst. Det är inte idag 
de landsting md långa avstånd till fysiska vårdcentraler eller invånare i de kommuner 
med störst ohälsotal som mest nyttjar appar likt Kry och MinDoktor.  
 
Jönköping och Västerbotten är exempel på framgångsrika landsting som nyttjat 
telemedicin, digitalisering och väl fungerande primärvård som också minskat 
invånarnas intresse för ett digitalt läkarbesök i de närmast kommersiellt 
marknadsförda apparna. Förhoppningvis kommer Stockholms läns landstings egna 
digitala vårdplattform och app snart att börja möta länsinvånarnas behov av digitala 
vårdmöten med möjligheten till kontinuitet för patienten och bättre återkoppling till 
den egna vårdcentralen. En orsak till det ökade söktrycket i appar av invånare i vårt 
län är tillgänglighetsproblem och växande köer till vårdcentralerna i det alliansstyrda 
landstinget. Därtill kommer överbelastade akutmottagningar och att 1177 ofta 
avslutar sin rådgivning med att uppmuntra till fysiskt besök för läkarundersökning. 



 
 

 

Sjukvården i länet har blivit allt mer uppsplittrad och patienter och anhöriga känner 
sig utelämnade och otrygga med var man snabbt kan få vård och rådgivning.  
  
Distriktsstyrelsen delar alltså motionärens oro över avarterna och de ekonomiska 
konsekvenserna av läkarbesök via appar utan uppföljning och kontinuitet för 
patienten, och utan kostnadseffektivitet för hemlandstinget. Samtidigt vill styrelsen 
betona att avarterna inte får förväxlas med den i grunden oerhört positiva 
utvecklingen med e-hälsa och digitalisering. I detta nu är det många aktörer som 
debatterar och diskuterar just digitala läkarsamtal. Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, sitter när motionssvaret skrivs och diskuterar frågan. De har tidigare 
ändrat ersättningsnivån för digitala vårdbesök utifrån utomlänsavtalet. En nyligen 
gjord etablering av digital vårdcentral i Sörmland som har patientavgiftsfria besök i 
primärvården kräver ett nytt agerande i SKL. Även sjukvårdsministern har öppnat 
för att göra förändringar i regelverken om landstingen själva inte kan komma 
överens. Distriktsstyrelsen vill därmed att motionen besvaras med hänvisning till allt 
som är på gång, samt att både motion och och utlåtande överlämnas till 
landstingsgruppen för vidare bevakning och för att verka för de förändringar som 
krävs för en jämlik, tillgänglig och effektiv sjukvård.  

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

att motionen, jämte utlåtande, överlämnas till landstingsgruppen 

 

 

Dom flesta av oss ser idag tillgången på ett rikt kulturutbud som en rättighet i 

samhället.  Men hur ser det ut i verkligheten, kommer den alla till del?  

 

Möjligheten att ta del av kulturen skiftar givetvis, det kan bero på var i landet man 

bor, inkomst med mera.  

 

Stefan Löfven myntade begreppet läslov och visst hade han rätt. Vi måste alla träna 

och hålla oss i form, men det är lika viktigt att hjärnan får motionera, dessutom är 

troligtvis litteratur vår mest spridda kulturaktivitet.  

 

Den här motionen är skriven, med tanke på en grupp som är helt utlämnade till 

andra, för att kunna ta del av det rika kulturutbud som finns i samhället. Dessutom 

kan vi själva, en dag när vi minst anar det, plötsligt tillhöra den här gruppen.  

 



 
 

 

Många människor hamnar i en livssituation som innebär långa sjukhusvistelser. Vid 

sidan omvård och mediciner, kan betydelsen av ett allmänt välbefinnande och mental 

stimulans för ett tillfrisknande, inte underskattas.  

 

Att i den här situationen ha tillgång till ett bra sjukhusbibliotek med en bredd från 

Läckberg till Tranströmer borde vara en självklar rättighet, dessutom är det en vinst 

för både samhället och individen.  

 

Vi yrkar därför: 

 

- att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att landstinget inför 

sjukhusbibliotek på stora och medelstora sjukhus inom landstingets 

verksamhetsområde.  

 

Motionen är formulerad och antagen på Jakobsbergs socialdemokratiska förenings 

medlemsmöte 2017‐11‐15. Motionen skickas in som enskild. 

Föredragande: Sara Kukka Salam 

 
Motionären lyfter det aktuella ämnet om människor rätt till kultur. Hen föreslår att 
Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att de landstingsdrivna stora och 
medelstora sjukhusen i regionen ska ha sjukhusbibliotek.  
 
Idag har de flesta sjukhusbiblioteken i landet landstinget som huvudman. Många 
sjukhusbibliotek har två helt olika uppdrag. De består av en allmän del som 
tillhandahåller medier till patienter och anhöriga samt en medicinsk facklitterturdel 
som riktar sig till vårdpersonal och studenter. Sjukhusbiblioteken i Stockholms läns 
landsting lyfter på sina hemsidor främst fram sitt uppdrag om att tillhandahålla 
medicinsk facklitteratur. För att utveckla den delen av bibliotekstjänsten så har ett 
landstingssamarbete, Eira, startats för att vårdens personal ska få tillgång till 
internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter. Eira drivs och förvaltas 
av Inera och ger all hälso- och sjukvårdspersonal som verkar på landstingsnivå i Sverige 
tillgång till relevant och efterfrågat innehåll. Kostnaden för de gemensamma 
licensavtalen fördelas solidariskt mellan landsting och regioner, baserat på antal 
invånare per landsting/region. Innehållet består främst av e-tidskrifter inom samtliga 
specialiteter och för alla professioner.  
 
Sjukhusbibliotek har funnits i Sverige i över 100 år och är en uppskattad verksamhet. 
Idag finns det i Sverige ett sextiotal sjukhusbibliotek. Idag arbetar drygt 200 personer 
arbetar idag på landets sjukhusbibliotek. De anställda har särskilda kunskaper om 
medier inom vården. Under de senaste åren har dock antalet sjukhusbibliotek blivit 
färre. Det beklagar vi.  



 
 

 

 
Det medicinska fokuset på sjukhusbiblioteken är viktigt. Men det får inte göra så att 
patientfokuset försvinner. Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att tillgången till 
kultur är viktig för individer. Det är en rättighet oavsett vem är, var man bor eller 
hurdan ens hälsa är. Genom kultur kan människor lära sig mer om sin samtid, få 
redskap för att ifrågasätt samhällets normer och ges möjlighet till underhållning och 
stimulans. Kultur berikar demokratin. Kultur och kunskap tillgängliggörs för många 
genom böcker och medier. Precis som motionären skriver försvåras tillgången till 
denna kultur när människor tvingas vistas länge i sjukhusmiljö om det finns 
sjukhusbibliotek.  
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att sjukhusbibliotek ha en viktig roll att spela 
för patienters välbefinnande. Vi vill därför se att de sjukhusbibliotek som idag drivs av 
Stockholms läns landsting på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge, på 
Danderyds sjukhus och på Södersjukhuset ska fortsätta utvecklas. Vi är ideologiskt 
positiva till att fler sjukhusbibliotek ska öppnas i Stockholms län. Dock är möjligheten 
att utlova fler fysiska sjukhusbibliotek i nuläget inte möjligt då vi behöver prioritera att 
återställa vårdkvalitén efter Moderaternas misskötsel av landstingets ekonomi. Vi tror 
därför att ett första steg för att tillgängliggöra medier till patienter är genom att satsa 
på att bygga ut de digitala lånemöjligheterna tex i samarbete med de många 
digitaliserade folkbibliotek som finns i Stockholmsregionen.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att  anse motionen besvarad.  

 

 

Metoo kampanjen och begreppet är grundat av amerikanskan Tarana Burke som 

menar att vi måste skärskåda systemet som möjliggör trakasserier och övergrepp. 

Idag finns det fler arenor att bli trakasserad på, dygnet runt via sociala medier. 

Osynliggörandet medför ytterligare svårigheter för de som drabbas. 

Detta tydliggör vikten av förebyggande arbete och forskning. Sexuella trakasserier 

och övergrepp - var går gränsen, hur får man röra vid någon? 

Vad är ett sexuellt ofredande eller inte? Forskningen inom området är mycket 

eftersatt. Det finns få vetenskapliga nationella studier inom området.  

S-kvinnor drev på 70-talet ett framgångsrikt arbete för sexuella frizoner på 

arbetsplatser. Arbetet på 2010-talet fortsätter och många män och vissa kvinnor 

behöver fortsätta med att synliggöra och förändra attityder och beteenden.  

Sveriges första feministiska regering innebär att jämställdhet är ett prioriterat område 

och tydliggör politikers ansvar att  



 
 

 

arbeta förebyggande och aktivt. Även om de flesta män är för jämställdhet, är det 

dock fortfarande långt kvar till ett jämställt samhälle. Feminism är viktigt då vi lever i 

ett samhälle där mannen har mer makt och fler fördelar på många områden. Kvinnor 

blir fortfarande marginaliserade och har lägre genomsnittslön. 

Låt oss Socialdemokrater bidra till ett bättre samhälle genom att lyfta upp, prata om 

och ta ansvar för dessa frågor genom att bidra till forskningsanlag i Stockholms Län. 

 

Yrkande:   Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för resurser till 

forskning i länet om sexuella trakasserier.                                                                                  

 

Gill Lindroos, Lidingö arbetarekommun 

 

Mötet beslutade: att motionen antas som arbetarekommunens egen. 

Föredragande: Sara Kukka Salam 

 
Motionären lyfter det mycket aktuella behovet att stärka kvinnors rättigheter i 
samhället och bekämpa de sexuella trakasserier som kvinnor utsätts för. Motionären 
identifierar en kunskapsbrist i frågorna föreslår att mer anslag ska ges till forskning 
kring sexuella trakasserier. 
 
Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Varje 
år förmedlar Forte ca 550 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd 
forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga 
upp forskningsmiljöer i världsklass.  
 
I Fortes uppdrag ingår också att identifiera områden där mer forskning behövs, att 
utvärdera och granska forskningsresultat, samt att göra dem tillgängliga för alla. Så sent 
som den 18e december 2017 bjöd den statliga forskningsmyndigheten Forte in 
forskare för att diskutera kunskapsläget om sexuella trakasserier vid ett 
frukostseminarium i Stockholm. En genomgång, gjord av de inbjudna forskarna visade 
att det inte finns mycket forskning om hur vanliga sexuella trakasserier är i olika delar 
av arbetslivet. Inte heller finns tillräcklig forskning i hur man kan nå och stoppa 
förövarna.  
 
Forte har sedan tidigare identifierat att det finns kunskapsluckor kring sexuella 
trakasserier i arbetslivet. Det framkom bland annat i ett regeringsuppdrag till Forte 
2015 kring arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer.  
 
För oss socialdemokrater är det en vision att Sverige ska vara en ledande kunskaps- 
och forskningsnation. Vi ska delta i den främsta internationella kunskapsutvecklingen. 



 
 

 

Så löser vi samhällets framtidsutmaningar. Socialdemokratisk tradition inom forskning 
har varit att värna den fria forskningen samtidigt som politiken uttalat vilka områden 
som behöver prioriteras för att utveckla samhället. Den nuvarande regeringen har 
pekat ut klimatet, vård- och omsorgssektorn, skolan, migration och integration, 
hållbart samhällsbyggande och arbetslivsforskning som prioriterade områden. Sedan 
regeringen tillträdde 2014 har stora förstärkningar gjorts för högre utbildning i Sverige. 
Regeringen har satsat 1,3 miljarder i basanslag till forskningen. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att det är angeläget att kunskapsbildningen 
kring sexuella trakasserier mot kvinnor ökar. Med ökad kunskap om både bl.a. 
omfattning, bakomliggande orsaker och konsekvenser tror styrelsen att möjligheten att 
bekämpa sexuella trakasserier förbättras. Inte minst höstens Metoo-uppror har visat 
på den enorma omfattningen av trakasserier mot kvinnor. Det är oacceptabelt. Vi kan 
konstatera att anslagen till forskning om jämställdhet och våld mot kvinnor genom 
historien inte varit tillräckliga. Distriktsstyrelsen är därför positiv till motionärens 
förslag om att öka anslagen för forskning om sexuella trakasserier. Vi är även positiva 
till att fackföreningsrörelsen tagit initiativ för att öka kunskapsläget kring denna mycket 
angelägna fråga. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att avslå motionen samt  
 
att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att 

kunskapsbildningen och forskningen om sexuella trakasserier ökar.                                                                                   

 

 

 
Det finns grupper inom vårt samhälle idag som lever så nära existensminimum att 
kostnader för mediciner, trots högkostnadsskydd, är en oövervinnerlig utgift. När 
dessa personer även behöver läggas in på sjukhus, debiteras de lika mycket per dag 
som alla andra. Trots att de oftast har betydligt sämre ställt, med mindre marginaler. 
 
Sammantaget finns det en stor anledning att se över hela högkostnadsskyddet och 
hur det slår i olika grupper i samhället och eventuellt differentiera. Det finns även 
behov att se över om inte andra delar i sjukvården, även borde omfattas och införas i 
högkostnadsskyddet, som t.ex. inläggning på sjukhus och tandvård. Som ett första 
aktivt steg i en utvecklad högkostnadsersättning förslås därför 

 

- att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att högkostnadsskyddet inom sjukvården även 

ska gälla sjukhusinläggning. 

 



 
 

 

Motionen är formulerad och antagen på Jakobsbergs socialdemokratiska 

förenings medlemsmöte 2017-11-15. Socialdemokraterna i Järfälla har ställt sig 

bakom motionen på Arbetarekommunens medlemsmöte 2017-12-13 och 

skickar in den som sin egen. 

 

Föredragande: Tove Sander 

 

Distriktsstyrelsen välkomnar att vi socialdemokrater alltid ifrågasätter kostnader för 

offentlig service och alltid värderar vad som är rimliga kostnader. 

 

För den som är inlagd på sjukhus i SLL tas en avgift om 100 kronor ut per vårddygn. 

Undantaget är de som är under 40 år och hel aktivitets- eller sjukersättning. De 

betalar 50 kronor per vårddygn under de första 30 vårddygnen och därefter 100 

kronor per vårddygn.  

 

Den avgift som tas ut är inte en avgift för den vård man får utan en avgift som täcker 

kostnader patienten skulle ha haft även om vården skett i öppenvård med boende i 

hemmet, dvs mediciner och mat. För den som är inlagd under en hel kalendermånad 

motsvarar kostnaden för patientavgiften den som är beräknad för personliga 

kostnader enligt normen för försörjningsstöd per månad. Det innebär att kostnaden 

ska motsvara de kostnader personen haft om hen inte varit på sjukhus, undantaget 

inköp av kläder och skor samt eventuella besök hos frisör.  Distriktsstyrelsen menar 

med hänsyn till ovanstående att det är fullt rimligt att SLL tar ut en patientavgift om 

100 kronor per vårddygn för sjukhusinläggningar.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta  

 

att avslå motionen  

 

 

Idag är kostnaden för ett besök till distriktssköterske- eller 
undersköterskemottagningen 100 kronor upp till högkostnadsskyddet som idag är 
1100 kronor. 
   



 
 

 

Det är många som behöver distriktssköterskans samt undersköterskans hjälp med 
omläggningar, blodtryck, provtagningar, injektioner, hjälp med koll av öronen o.s.v. 
 
En kostnad av 100 kronor är mycket för många idag och då avstår man att  
ta kontakt med mottagningarna fast de skulle behöva besöka dem. 
Därför anser vi att dessa besök skall vara kostnadsfria. 
 
Vi yrkar: 
Att besök på undersköterske- och distriktssköterskemottagningar ska vara kostnadsfria. 
Att distriktskongressen bifaller motionen. 
Att distriktskongressen överlämnar detta förslag till vår landstingsgrupp. 
 
Christina Pettersson   Norrtälje stads S-Förening 
 
Kerstin Bergström   Norrtälje stads S-Förening 
 
Arbetarekommunens utlåtande 
AK-styrelsen ställer sig bakom denna motion. Ingen ska behöva avstå från att 
uppsöka vård av kostnadsskäl. En reform av detta slag skulle innebära mycket såväl 
hälsomässigt som ekonomiskt och trygghetsmässigt för de ekonomiskt mest utsatta. 
 
Beslut 
Socialdemokraterna i Norrtälje antog på medlemsmöte den 15 november 2017 
motionen som sin egen.  
 

Föredragande: Tove Sander 
 
Distriktsstyrelsen konstaterar inledningsvis att avgifter inom sjukvården alltid måste 
hanteras varsamt. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla ska ha råd 
med den vård de är i behov av. Samtidigt är avgifter det enda verktyget att förhindra 
överutnyttjande av sjukvård utan att kräva remisstvång vilket i sin tur gör vården mer 
svårtillgänglig för alla. Patientavgifterna i sig är en mycket liten inkomst för vården 
och de är inte till för att finansiera vården utan för att förhindra över- och 
felutnyttjande. Därför är till exempel besök inom akutsjukvården dyrare än besök 
inom primärvården. 
 
Den vård som utförs av distrikts- och undersköterskor är mycket viktigt även ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det är vård som många gånger förebygger 
annan och dyrare vård. Därför är det av stor vikt att dessa besök inte kostar för 
mycket och det är skälet till att de är betydligt billigare än vad läkarbesök är i SLL.  
 



 
 

 

Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att den totala kostnaden under en 
tolvmånadersperiod aldrig kan överstiga 1 100 kronor. För den som har stora behov 
inom en kort tidsperiod är sannolikheten stor att patienten är i behov av att få 
besöken inom hemsjukvården vilken är helt avgiftsbefriad.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktsårskongressen besluta 
 
att  avslå motionen 
 

 

Fallolyckor är, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014, den 

olyckstyp som leder till flest dödsfall. Likaså flest antal inläggningar på sjukhus och 

flest antal besök på akutmottagningar. Under 2013 omkom 1662 personer i 

fallolyckor.  Det är fyra gånger fler än i trafikolyckor. 270 000 personer uppsökte ett 

akutsjukhus. Kostnaderna för fallolyckor uppgick 2012 till 24.6 miljarder.  

Flest fallolyckor sker i eller kring bostaden, inom sport eller idrottsmiljöer samt i 

särskilda boenden. Trots dessa siffror tror en stor majoritet av befolkningen att 

vägtrafikolyckor är den vanligaste dödsolyckan. Den vanligaste fallolyckan sker i 

hemmet då en äldre person 80-89 år halkar och tappar balansen. Ofta blir resultaten 

en bruten höftled, vilket leder till samhällskostnader på omkring 400 000 kronor det 

första året, för att inte tala om lidandet för den enskilde. 

 

Hos de mindre barnen är skador på huvudet vanligast. Enligt Trygg-Hansa så sker 

det 75 000 barnolyckor per år, 12 000 vårddagar och ett till tre barn avlider av sina 

skador.  För yngre och yrkesverksamma är skador på de övre extremiteterna 

(underarm, handleder) vanligast. På de äldre blir skadorna oftast på de nedre 

extremiteterna, exempelvis höft och höftleder. Enligt socialstyrelsen stiger fallrisken 

med ökande ålder på grund av sämre balans, sjukdomar samt syn och 

hörselnedsättning.  Andra riskfaktorer är läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt 

till följd av undernäring.  

 

Det finns enligt socialstyrelsen en spännvidd över landet och det kan vara intressant 

för kommunen att studera statistiken. Enligt socialstyrelsen kan man lokalt se över 

vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador.  Socialstyrelsen lyfter fram 

att fler kvinnor än män faller men att fler män avlider till följd av fallolycka. 

Stockholms län har högst antal fallolyckor, 72 av 1000 invånare. Av antalet döda i 

Stockholms län 2015, var 81 kvinnor och 111 män. Öppna jämförelser 2015 lyfter 

fram flera exempel på hur man på framgångsrik väg kan förebygga fallolyckor både 

på individ och befolkningsnivå. Exempelvis kan det preventiva arbetet vara: fysisk 



 
 

 

aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, bra snöröjning och 

sandning med prioritering på gående, regelbundna läkemedelsgenomgångar, 

synundersökningar med mera.  Förebyggande arbete kan även genomföras på 

förskolor, lekparker, arbetsplatser, skolor. Informationsarbete kan initieras till 

föräldrar via BVC och andra kampanjer, exempelvis att barnsäkra hemmet, barnet 

ska använda hjälm vid pulkaåkning, att skydda barnet från fall från skötbord. 

 

Vi politiker har ansvar för våra invånare i kommunerna, det är vårt ansvar göra så 

mycket vi kan för att undvika skador och dödsfall ibland främst de äldre sköra, våra 

barn men också gällande övriga åldrar i skattekollektivet.  

 

Vi föreslår därför att: 

- Socialdemokraterna aktivt ska verka för att en nollvision ska gälla för 

fallolyckor i första hand i Stockholms län. 

- Distriktskongressen antar att-satserna för vidarebefordran till 

riksdagsgruppen. 

 

Ing-Marie Elfström, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionen som sin egen. 

 

Föredragande: Ulrika Falk 
 
Motionären lyfter ett stort hälsoproblem i samhället. Fallolyckor leder varje år till 
skador, sjukhusbesök och dödsfall och medför därtill stora kostnader för samhället. 
För många äldre innebär även risken för fallolyckor en oro som kan leda till minskad 
fysisk aktivitet och ökad isolering, vilket i sin tur kan orsaka ohälsa. 
 
Distriktsstyrelsens hållning är att fallpreventivt arbete är den bästa metoden för att 
förhindra fallolyckor. En beslutad nollvision förhindrar inte människor att drabbas, 
men ett utvecklat förebyggande arbete minskar antalet olyckor. Det finns exempelvis 
stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga 
samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet, minskar fallfrekvensen. Träning 
minskar även risken för frakturer vid fall. Arbetet med fallprevention tas idag på stort 
allvar och exempel på åtgärder som används för att minska antalet fallolyckor är bl a 
utbildning för personal som ofta träffar äldre, fysisk aktivitet på recept, hjälp med att 
minska risker i hemmiljön och hjälp med anskaffning av tekniska hjälpmedel. Nya 
tekniska lösningar inom äldreomsorgen, exempelvis GPS-larm som larmar vid fall, 
leder till ökad trygghet. Regeringen har därtill initierat ett nationellt arbete för att 



 
 

 

minska fallolyckorna ytterligare och här ingår bl a Socialstyrelsens kampanj 
”Balansera mera”. 
 
Distriktsstyrelsen har förtroende för Socialstyrelsens kunskap och sammanställning 
över insatsers effekter, och preventionsarbetet i kommuner och landsting. Det 
förebyggande arbetet för att förhindra fallolyckor vidareutvecklas ständigt. 
Motionären tar själv upp flera goda exempel på den utvecklingen. Mycket finns att 
vinna både för den enskilde och för samhället genom det förebyggande arbetet och 
det är distriktsstyrelsens mening att det fallpreventiva arbetet är vad som bör 
prioriteras för att förhindra fallolyckor.  
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 
 
att  avslå motionen 

 

Dagligen rapporteras och skrivs om sjuksköterskebristen runt om i landet. 
Operationer ställs in och vårdavdelningar stängs. Av den anledningen står många 
vårdplatser på exempelvis nya Karolinska tomma. Att sjuksköterskor inte söker 
anställning inom Landstingen beror på dålig schemaläggning, otillfredsställande 
arbetsmiljö och för låga löner. KS har börjat söka sjuksköterskor från Grekland dit 
en delegation rest för en rekryteringskampanj. En resa kostade 900.000 kr och 12 
sjuksköterskor hade antagit erbjudandet, (allt enligt Vårdförbundets talesperson). 
Detta är en kortsiktig och dålig lösning som inte håller i längden.   

 

    De som idag håller stor del av sjukvården öppen är dyr personal från 
bemanningsföretag. Denna lösning har nu blivit så kostsam att den inte längre är 
försvarbar samtidigt som inget görs för att få ordinarie yrkespersonal att söka arbete i 
Sverige och stanna kvar inom yrket. Inhyrningsförfarandet har satts i system och helt 
tagit över verksamheter. Landsting och kommuner behöver organisera egna 
vikariepooler för att i möjligaste mån slippa vända sig till dyra bemanningsföretag. 

 

Det krävs långsiktiga lösningar som bl.a. handlar om högre lön, bättre 
arbetsvillkor och karriärmöjligheter. Det avtal som styr sjuksköterskors arbete 
undertecknades i slutet på 90-talet. Vid sjukdom och annan frånvaro skulle 
sjuksköterskorna täcka upp för varandra. De pengar som sparades in samlades i en 
gemensam pott som sedan delades ut efter ett visst poängsystem. En beställar- och 
utförarorganisation eller poängmodellen som den kom att heta. ”Idag fattas det varje 
dag en eller flera kollegor när jag kommer till jobbet. Vi som är där får jobba även för 



 
 

 

de som är borta. I nödfall kommer någon från en bemanning”, (enligt telefonintervju 
med en sjuksköterska). Det krävs ett nytt avtal i vilket man luckrar upp den hårda 
styrning av regler som sjuksköterskorna har att rätta sig efter idag. Avtalet är hårt 
reglerat och ger inte möjlighet för sjuksköterskorna att använda sin kompetens, det 
blir tråkigt och enahanda. Det finns heller inte några karriärmöjligheter.  

 

De anställda har minimalt inflytande över sin arbetssituation. Arbetsgivarna måste 
ta tillbaka ansvaret för personalen, som måste ges drägliga arbetsvillkor som 
karriärmöjligheter, högre lön och även bättre schemaläggning av arbetstiden. 

 

Lönen varierar mellan regioner i landet både inom landsting och kommuner, men 
ett är säkert lönerna behöver höjas rejält. Vårdförbundet kräver idag 15.000 kr i 
månaden för att en lönespridning ska kunna äga rum till barnmorskor, 
röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. 

Det handlar inte alltid om pengar utan också i de flesta fall om ledarskap och 
rutiner. Det beror således på. I det här fallet beror det också på pengar. Det här 
problemet kan inte lösas om lönerna inte höjs. Lägre lön än vad man tycker sig vara 
värd sänker motivationen.  

 

Jag föreslår  

att ett nytt humant avtal kommer till stånd mellan parterna i vilket man frångår 
beställar- och     utförarprincipen, 

att sjuksköterskor ges högre lön enligt parternas överenskommelse samt 

att verka för att sjuksköterskor ges större inflytande över sin arbetssituation samt 

 

Nacka den 26 november 2017 

 

Mia Maria Rosenqvist 

Nacka Arbetarekommun 

Yttrande, Nacka Arbetarekommun 

 

Motionären lyfter ett angeläget ämne som handlar om god arbetsmiljö och högre 

löner för våra sjuksköterskor. Det är viktigt att vi säkerställer god arbetsmiljö och 

god sjukvård i vårt land. Parterna på arbetsmarknaden har sedan länge en stark 

ställning och de behöver fortsätta föra dialog för att skapa god arbetsmiljö, relevanta 

löner och goda arbetsvillkor för våra sjuksköterskor. Den svenska modellen. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen   

 
- Att medlemsmötet skickar in motionen som enskild 

 



 
 

 

Nacka Arbetarekommuns medlemsmöte 171128 beslöt att avslå motionen och att 

motionen skickas in som egen. 

 

Föredragande: Jens Sjöström 

 

Motionären lyfter en avgörande fråga för en väl fungerande sjukvård i Stockholms 

läns landsting – hur vi får fler att söka anställning samt att vilja och orka stanna kvar.  

 

Distriktsstyrelsen delar i stort motionärens analys och syn på situationen. Problemet 

är den dåliga personalpolitiken inom SLL som har lett till låg löneutveckling, dålig 

arbetsmiljö, lågt inflytande samt för lite tid för återhämtning. Den moderatledda 

alliansen i Stockholm läns landsting har under sina 12 år vid makten gjort alldeles för 

lite och många gånger fel insatser. Detta trots att Stockholms läns landsting har de 

bästa förutsättningarna för att erbjuda bra arbetsvillkor.  

 

Bristen på sjuksköterskor som vill arbeta inom hälso- och sjukvården i SLL är 

skriande. Samtidigt finns det utbildade sjuksköterskor, och de kommande åren 

kommer antalet sjuksköterskor som examineras inom Stockholm län att nära 

fördubblas tack vare regeringens historiskt stora satsning. Dessutom ökas platserna 

på specialistsjuksköterskeutbildningen och en satsning med bibehållen lön under 

specialistutbildningen genomförs. 

 

Ingångslönerna har förbättrats under de senaste åren, inte minst tack vare det 

”löneuppror” som krävde ”inte under 24 000 kr” för en nyutexaminerad 

sjuksköterska. Problemet är att löneutvecklingen sedan är väldigt låg. Sjuksköterskor 

behöver en bättre löneutveckling som speglar kompetens och erfarenhet. SLL inför 

2018 sk kompetensstegar som vi socialdemokrater stödjer och länge drivit. Nu måste 

även andra yrkesgrupper inom vården så som undersköterskor få motsvarande 

stegar, möjlighet till specialisering och bättre löneutveckling. 

 

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har länge påtalat behovet av nya 

flexibla arbetstidsmodeller med möjlighet till arbetstidsförkortning för att rekrytera 

och behålla personal. Den moderatledda landstingsminoriteten har valt att inte ta tag 

i problemen vilket lett till fortsatt ökande sjukskrivningstal, skenande kostnader för 

inhyrd bemanning och stora övertidsuttag. Istället har man låtit situationen gå så 

långt att vårdköerna ökar och 700 vårdplatser är stängda pga personalbrist.  

 



 
 

 

På akutmottagningen i Huddinge startade år 2016 ett försök med just en sådan 

modell som innefattar arbetstidsförkortning, tid för återhämtning men även tid för 

fort- och vidareutbildning. Modellen omfattar både sjuksköterskor och 

undersköterskor. Verksamheten hade under år 2015 haft stora problem med såväl 

stressig arbetsmiljö och äventyrad patientsäkerhet. Resultatet efter snart två år med 

denna arbetstidsmodell är bland annat att sjukskrivningarna minskat, trivseln ökat, 

återhämtningen ökat, personalomsättningen minskar, nyrekryteringen ökar, tid för 

fortbildning ges. Allt detta samtidigt som kostnaderna minskar. Projektet har 

förlängts i omgångar och Socialdemokraterna i landstinget kräver att modellen ska bli 

permanent, något den moderatstyrda alliansen hittills vägrat acceptera.  

 

Socialdemokraterna i landstinget driver aktivt frågan om sunda och hälsosamma 

schemaläggningar och arbetstidsmodeller. Utgångspunkten är att arbetstidsmodeller 

måste kunna se olika ut beroende på verksamhet, den lokala situationen, 

medarbetarnas önskemål och förutsättningar. Vi förordar modeller som i första hand 

skapar sunda arbetstider, återhämtning och bra arbetsmiljö framför ekonomisk 

kompensation.  

 

Distriktsstyrelsen värnar den svenska modellen på arbetsmarknaden och att det är 

arbetsmarknadens parter som genom förhandling och dialog ska teckna avtal. 

Socialdemokraterna i landstinget driver redan idag en personalpolitik för stärkt 

löneutveckling, förbättrad arbetsmiljö, sunda arbetstidsmodeller och ett stärkt 

inflytande för personalen att kunna påverka.  

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå första och andra att-satsen 

att besvara tredje att-satsen 

 

 

TBE infektionerna har enligt statistik ökat i fästingtäta områden, vilket medför 

personligt lidande för den drabbade och en kostnad för samhället 

Vaccination mot TBE är dyrt särskilt för familjer med flera barn. 

Då det inte går att minska antalet fästingar bör man ta upp TBE.vaccinering i det 

nationella vaccinationsprogrammet för de som bor i fästingstäta områden. 

 



 
 

 

Ösmo socialdemokratiska förening yrkar på  

- att TBE- vaccination ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för boende i 

fästingtäta      områden. 

 

Antaget av Ösmo Socialdemokratiska Förening  2/19 2017 

Ove Forsberg, ordförande 

 

Nynäshamns Arbetarekommunens Representantskap har på sitt möte 2017-12-09 

beslutat 

-  att anta motionen som sin egen samt 

- att skicka den vidare till partidistriktskongressen för vidare behandling 

 

Thoms Johansson    Anna Ullström 

ordförande   mötessekreterare 

Föredragande: Jens Sjöström 
 

Styrelsen delar motionärens bild av att antalet rapporterade fall av TBE har ökat. Det 

är också något som bekräftas av data från folkhälsomyndigheten som anger att 

förekomsten har haft en signifikant ökande trend sedan 1983. Samma trend syns i 

alla län som har TBE-förekomst. 

Under 2017 beslutade det S-styrda landstinget i landstinget i Sörmland att införa 

kostnadsfritt TBE-vaccin för barn till en kostnad av 3 miljoner. Under 2016 togs 

även besökskostnaden bort.  

Folkhälsomyndigheten har gjort en sammanställning hur det ser ut i andra länder i 

vilken det framgår att Österrike erbjuder vaccination inom det allmänna 

vaccinationsprogrammet och incidensen har sjunkit bland vaccinerade, medan 

incidensen kvarstår på samma nivå bland ovaccinerade. I Tjeckien rekommenderas 

befolkning i högriskområden och särskilda grupper vaccination och den tredje dosen 

subventioneras. I Slovenien rekommenderas TBE-vaccin till alla i högriskområden. 

Där har även den enda hälsoekonomiska analysen gjorts av vaccinationsprogram mot 

TBE. 

Folkhälsomyndigheten planerar att utreda frågan kring inkludering av TBE 

vaccination i det nationella vaccinationsprogrammet och hur formerna för en sådan 

inkludering i så fall ska vara. Vem som ska betala för vaccinationen bör också 

tydliggöras i de fall ett nationellt vaccinationsprogram blir begränsat till vissa 

områden. 



 
 

 

Det pågår dessutom en stor studie vid Göteborgs universitet om TBE-vaccination 

som kan vägleda beslut om vaccinationsprogram i endemiska områden. Resultat kan 

komma i början av 2018. 

 

Styrelsen anser att det är angeläget att stödja det nationella arbete som pågår och ser 

att det finns en fördel i att hela landet har samma system för vaccinering även för 

TBE och stödjer därför folkhälsomyndighetens planer på utredning.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 

 att anse motionen besvarad 

 

 

Många förändringar, läs försämringar, har drabbat kommuninvånarna i Nynäshamn 

under loppet av de senaste åren. Landstingets vårdcentral stängdes och ersattes med 

tre privata anordnare. En aktör har sedan dess upphört med sin verksamhet. 

Patienterna anmodades att lista sig någon annanstans, med påföljden av många 

brutna kontakter med sjukvårdspersonalen. 

Möjligheten till viss specialistvård minskade undan för undan, jourverksamheten efter 

kl. 17.00 och på lördagar och sön-och helgdagar försvann. Den sista i raden av  

försämringar drabbade provtagningen. Karolinska laboratoriet stängdes, vilket 

medför att vissa prov inte kan tas ikommunen. En resa till för de hårt prövade 

patienterna i Nynäshamn. Specialistbesök, remisser, akutbesök, provtagning – de 

sjuka i Nynäshamn är verkligen ett resande folk 

Läkarsituationen är heller inget glädjeämne. Det råder en skriande läkarbrist med få 

tillsvidare-anställda läkare. Många olika´” hyrläkare ”avlöser varandra. Bara några få 

lyckligt lottade patienter kan åtnjuta den ” fasta  läkarkontakten” som landstinget 

förordar.  

Vi vet att vi bor långt ute och att vi inte kan få samma sjukvårdsstandard som de 

större krans-kommunerna, men allt vi önskar är en rättvisare fördelning av 

sjukvårdsresurserna. 

 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi till partidistriktskongressen att 

landstingsgruppen ges i uppdrag 



 
 

 

att se över sjukvårdssituationen i Nynäshamn samt 

att  verka för  en rättvisare fördelning av sjukvårdsresurserna så att patienter bosatta i 

avlägsnare         trakter kan få en drägligare vårdsituation. 

Nynäshamn den 13 november 2017 

Stephanie Listerdal    Mona Rudenfeldt 

Seniorklubben har behandlat motionen på sitt medlemsmöte 2017-11-15 och 

beslutat  

- att anta motionen som sin egen och överlämna den till AK-styrelsen 

Whille Karlsson, ordförande 

Styrelsen för Solidaritet har behandlat motionen på sitt möte 2917-11-15 och 

beslutet 

- att ant motionen som sin egen 

- att överlämna motionen til AK-styrelsen för handläggning  

Tommy Söderblom, ordförande  

Arbetarekommunens Representantskap har på sitt möte 2017-12-09 beslutat 

-- att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till partidistriktskongressen 

för vidare behandling . 

Thomas Johansson   Anna Ullström 

ordförande    mötessekreterare 

 
 

Föredragande: Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas oro över vårdens utveckling i Nynäshamn och 

som pågått i många år. Slutsatsen efter snart 12 års moderat alliansstyre är att 

vårdutbudet försämrats, vården blivit mer uppsplittrad, provanalysen har försvunnit 

och kollektivtrafiken dragits ned, inte minst antalet pendeltågsavgångar.  

Motionen lyfter fram vikten av kontinuitet i patientens kontakt med vården och de 

brister i denna som blir ett resultat av låg andel fast anställd personal, många 

hyrpersonal och plötsligt avvecklade verksamheter. En fast vårdkontakt ger trygghet 

och skapar förutsättningar för en god och sammanhållen vård. En god och jämlik 

vård i hela länet är viktig. När primärvården brister bidrar det till en mer ojämlik 



 
 

 

vård, att väntetiderna på akutsjukhusen blir längre och vården sämre. 

Socialdemokraterna i landstinget har utvecklat en rad förslag för att det ska bli lättare 

att få vård vid sin vårdcentral.  

 

Fundamentet i den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken är att vård alltid ska ges 

efter behov. Vårdutbudet måste därför svara upp mot de behov som finns och så 

långt möjligt ha en geografisk närhet för patienterna. Detta är inte minst angeläget 

för kroniker som många gånger har ett stort behov av besök i vården och vars vardag 

starkt påverkas av vart vården är lokaliserad. Här måste landstinget som beställare av 

vård ta ett större ansvar. Ett ansvar som inte minst landstingens egna organisation 

SLSO kan bidra till.  

 

Som motionen pekar på försämras tillgängligheten till vårdcentraler då fler och fler 

stänger igen, öppettider försämras, listningsstopp införs och telefontider kortas. 

Andelen patienter som erbjuds tid till allmänläkare inom sju dagar har sjunkit med 

fem procentenheter sedan 2013 i hela länet.  

 

Sjukvården i bland annat Nynäshamn har under lång tid haft en problematisk 

situation. Liknande situation finns i fler delar av länet, inte minst i glesbygd och 

skärgården. Läkarbristen och svårigheten att rekrytera är sedan lång tid svårt. Lön 

och arbetsvillkor är viktiga redskap i denna typ av svårrekryterande situationer. 

Lägesfaktor med lönetillägg kan exempelvis vara ett sätt att kunna locka läkare och 

annan vårdpersonal att söka sig till dessa arbetsplatser. Alliansens misslyckande att 

bland annat inte kunna erbjuda AT-platser och ST-tjänster för allmänspecialister har 

också lett till en allvarlig brist på läkare inom primärvården. Stockholms 

läkarförening bedömer att det idag saknas cirka 400 läkare i primärvården.  

 

Distriktsstyrelsen vill också lyfta vikten av att en sammanhållen vård också innebär 

ett nära samarbete med specialistvården. För Nynäshamns del är inte minst 

kopplingen till Handens sjukvårdsutbud viktigt och att denna är välfungerande. Inte 

minst gäller detta viss specialistvård och geriatriken. För länets invånare som helhet 

måste också digitaliseringen och den telemedicinska vården utvecklas. I exempelvis 

Västerbotten har sådana vårdformer  utvecklats under lång tid med goda resultat. 

Ökad tillgång till specialistvård, minskad tidsåtgång för patienter och personal, ökad 

patientsäkerhet, bättre kontinuitet och snabbare kontakt med sin vårdcentral mfl är 

sådant som skulle kunna uppnås med en ökad digitalisering. Inte minst skulle detta 

kunna ge ökade möjligheter för vård i kommuner som Nynäshamn. Hittills har den 



 
 

 

borgerliga alliansen misslyckats även med detta trots lyckade pilotprojekt som 

exempelvis inom hudvården. Bland annat har avsaknaden av ersättningssystem som 

stödjer digitala vårdformer gjort att det blivit en ekonomisk förlust för 

vårdcentralerna att anamma en sådan utveckling.  

 

Vården ska prioritera efter behov och de med störst behov ska ges företräde i 

vården. Socialdemokraterna verkar för att ersättningarna i primärvården ska höjas 

och i högre utsträckning fördelas efter behov och mindre andel per enskilt besök.  

Socialdemokraterna i landstinget har också lagt förslag om att införa fast vårdkontakt, 

så kallad EVA (egen vårdansvarig). EVA funktionen ska finnas på alla vårdcentraler 

för att ta ett helhetsansvar för patienten genom att planera vårdtillfällen och 

samordna såväl med specialistvården som den kommunala omsorgen. Särskilt 

angeläget är att specialistvården blir mer sammanhållen och effektiv för de 

patientgrupper som är i behov av dessa.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att bifalla motionen 

 

 

Färdtjänsten är en viktig och uppskattad del av vårt välfärdssystem som bidrar till 

många människors möjlighet att kunna  aktivt  delta i samhällslivet och föra ett 

likvärdigt liv, jämfört med  friska, rörliga medborgare .Vi måste slå vakt om att denna 

fantastiska samhällsservice fungerar även i praktiken. Tyvärr finns det återkommande 

brister och fel som vi inte kan låta passera obemärkt och utan att de åtgärdas. 

Alla de sjuka, handikappade och äldre som är beroende av färdtjänsten  är också 

beroende av att bilen kommer i tid , till rätt adress och att man förstår personalen 

och bli förstått. Här brister det tyvärr många gånger. Väntetider på över en timme, fel 

adress och till och med fel dag förekommer.    

Landstinget måste väl kunna formulera sina kvalitetskrav tydligt och klart och 

upphandla utförare som motsvara kraven även i praktiken.. 

 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi till partidistriktskongressen att  ge 

landstingsgruppen i uppdrag  

att  vid upphandling verka för tydliga kvalitetskrav som kan avhjälpa de nuvarande 

bristerna 

att   bevaka hur operatörerna fullgör sina åtaganden  



 
 

 

Nynäshamn13 november 2017 

Mona Rudenfeldt                                         Stephanie Listerdal 

 

Seniorklubben hat behandlat motionen på sitt medlemsmöte2017-11-13 och 

beslutat 

- anta motionen som sin egen och överlämna den till AK-styrelsen. 

Whille Karlsson, ordförande 

Styrelsen för Solidaritet har på sitt möte 2017-12-15 beslutat 

- att anta motionen som sin egen samt 

- att överlämna motionen till AK-styrelsn för vidare behandling  

Tommy Söderblom. ordförande  

Arbetarekommunens Representantskap beslutade p sitt möte 2017-12-09 

- att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till partidistriktskongressen 

 

Thomas Johansson   Anna Ullström  

      Ordförande  

 Mötessekreterare 

 

Föredragande: Jens Sjöström 
 
 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas bild av färdtjänsten. För många av 

färdtjänstresenärerna gör färdtjänsten det möjligt att ta sig till jobb, studier och 

fritidsaktiviteter. En del är helt beroende av färdtjänsten för att kunna ta sig runt i 

länet. Andra kan åka vissa sträckor med den allmänna kollektivtrafiken men behöver 

färdtjänst för att ta sig till obekanta platser. Men för alldeles för många är detta bara 

ena sidan av myntet. Den andra sidan är försenade eller uteblivna bilar, otrygghet och 

svårigheter att planera sin vardag.  

 

Färdtjänsten ska ge sina resenärer samma möjlighet till arbete och fritid i länet som 

den allmänna kollektivtrafiken ger sina resenärer. Med bättre tillgänglighet i den 

allmänna kollektivtrafiken kan vi göra det möjligt för fler att resa med buss, pendeltåg 

och tunnelbana. Men vi måste också höja kvaliteten i färdtjänsten. Styrelsen kan inte 

acceptera de problem som finns i dagens färdtjänst. Resenärerna måste kunna lita på 

att färdtjänsten kommer i tid. 

 



 
 

 

En stor del av problemen med dagens färdtjänst har sin grund i att alliansen i 

landstinget har drivit igenom ett prispressaravtal som kan ge förare så lite i lön som 

27 kronor per timme. En så låg ersättning får långtgående konsekvenser. 

Färdtjänsten drivs av kommersiella taxibolag som utöver färdtjänsten har 

företagsavtal och enskilda kunder. För de enskilda förarna är det stor skillnad på 

vilken typ av körning det rör sig om: färstjänstkörningarna kan ge så lite som hälften 

av vad andra körningar ger. Det innebär att den som kan välja mellan olika körningar 

prioriterar ner färdtjänsten. Konsekvensen för föraren är att ersättningen fördubblas, 

men konsekvensen för färdtjänstresenären är att den beställda bilen inte kommer.  

 

Det är med andra ord av yttersta vikt att förarna har rimliga arbetsvillkor. Med det 

nuvarande prispressaravtalet drabbas både resenärer och förare. Förarnas orimligt 

låga löner och långa arbetsdagar leder till opålitlig trafik och minskad trygghet för 

resenärerna. Flera brukarorganisationer framhåller förarnas dåliga villkor som en av 

de huvudsakliga orsakerna till de problem som drabbar resenärerna.  

 

Den socialdemokratiska gruppen i landstinget lyckades i våras driva igenom krav på 

sociala villkor i nivå med kollektivavtal. Trots det förlängde alliansen det nuvarande 

avtalet. Alliansen i landstinget har drivit igenom ett långsiktigt 

trafikförsörjningsprogram där de inte ens har satt upp mål för trygghet inom 

färdtjänsten.  

 

Distriktsstyrelsen anser att tydliga kvalitetskrav och uppföljning borde vara en 

självklarhet. Tyvärr skulle motionens slutsatser kunna appliceras på snart sagt varje 

del i det moderatledda landstinget, från Nya karolinska och strumpavtal till röda 

linjens signalsystem och skärgårdstrafiken. Vårt landsting har de bästa ekonomiska 

förutsättningarna i landet och skulle kunna ge både bättre hälso- och sjukvård och 

bättre kollektivtrafik. 

 

Med detta sagt vill styrelsen betona att tydligare kvalitetskrav inte räcker för att 

säkerställa en god kvalitet i färdtjänsten. Lika viktigt är att ställa krav på att förarna 

ska ha bra arbetsvillkor. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att bifalla motionen 



 
 

 

 

 

Tandläkare gör det. Bilprovningen gör det. Vissa specialister gör det, men inte 

vårdcentraler. 

 

Många personer har kroniska sjukdomar. Ett exempel är högt blodtryck. KOL är ett 

annat exempel. 

Man beställer tid till sin vårdcentral och kollar dagsläget och får eventuellt ny 

medicin. 

Sedan säger läkaren: ”Kom tillbaka om ett år”. 

 

Det vore rimligt att vårdcentralen kallade på samma sätt som tandläkare, vissa 

specialister och  

Bilprovningen gör. Samma ansvar borde gälla vid uppföljning vid  utprovning av ny 

medicin. 

 

Därför yrkar vi  

Att landstingsgruppen verkar för att vårdcentralerna tar ansvar för årlig 

kontrollbesiktning mm i första hand för de patienter som har kroniska 

sjukdomstillstånd. 

 

Pensionärsutskottet i Solna arbetarekommun 

Signe Levin, Bo Tengberg, Gunilla Åberg, Jan Perers, Sune Holmgren, Hasse 

Ivarsson 

 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 

 

- Att motionen skickas in som enskild 

 

Reservation från Gunilla Åberg och Bo Tengberg 

 
 

 

Föredragande: Fredrik Sirberg 

 



 
 

 

Motionärerna menar att patienter med återkommande och kroniska besvär ska 

erbjudas årliga återbesök på sin vårdcentral. Distriktsstyrelsen menar att detta skulle 

skapa en oproportionerlig administrativ och kapacitets belastning för vårdcentralerna. 

 

Vi behöver göra vården mer tillgänglig för de med störst behov och det menar 

distriktsstyrelsen att denna motion inte gör. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 
Ny cement kan göras av gammal betong. Stål kan göras med hjälp av mer vindkraft. 

Vätgas som energilager för de tider och platser där tillgången på vindkraft mm är 

knapp bör utvecklas. Mer återvinning av många material bör eftersträvas. 

Kortare arbetstid innebär att fler kan få jobb. Det ger tid till fortbildning och större 

möjlighet till två - skift på många arbetsplatser. Det blir fler arbetade timmar på en 

arbetsplats. Installationerna där används effektivare. Det spar pengar. Och vi får en 

viss utjämning av högtrafiktiderna i trafiken och i elnätet. Kapaciteten används då 

effektivare. 

Jag yrkar på   att Stockholms läns partidistrikt verkar för ett mer långsiktigt hållbart 

näringsliv – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö Arbetarekommun instämmer i visionen av ett hållbart näringsliv, men 

ser inte att motionen ger tillräckligt underlag för hur det ska åstadkommas, 

och beslutade därför att: motionen sänds till distriktskongressen som enskild. 

 

Föredragande: Carina Paulsson 

 



 
 

 

Det är en viktig fråga som motionären tar upp och en överlevnadsfråga för vår planet 

på både kort och lång sikt. Ett hållbart näringsliv är en bra utgångspunkt och som de 

flesta troligen kan skriva under på är något som borde eftersträvas i högre 

utsträckning världen över. Detsamma gäller för ett socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hållbart näringsliv. Ett substitutionscentrum har startats i Borås efter 

regeringen tillsatt en utredning. Centrumets uppdrag är förse företag, forskare och 

andra som har behov av ökad kunskap om farliga ämnen, vilka andra alternativ som 

istället kan användas. Syftet är att stärka konkurrenskraft och hållbar utveckling. 

Regeringen har också tagit initiativ till Industriklivet och sätter av 300 miljoner 

kronor per år från 2018 och fram till 2045 för att stödja processindustrin i de 

utmaningar de har för att sänka fossilutsläppet och för Sveriges mål att nå FNs 

klimatmål. 

 

Motionären skriver att kortare arbetstid ger fler arbeten. Det är intressant men också 

omtvistat kring utfall och kostnad. Om parterna är villiga till att diskutera 

arbetstidsförkortning så kan Socialdemokraterna medverka till samtal. Vi har under 

många år arbetat för rättvisa, jämställdhet och mätbara miljömål. Som kan anses som 

självklara för oss som bor och är uppvuxna i Sverige. Men det är ingen självklarhet 

för flertalet människor välden över. För två år sedan initierade Statsministern Global 

Deal som syftar till en dialog mellan arbetsmarknadens parter och regeringar världen 

över för att stärka social hållbarhet med löner och villkor och produktivitet. 

 

I framtiden kommer hållbarhetsfrågorna vara ännu viktigare för att vi ska kunna ta 

tillvara på jordens resurser på ett hållbart sätt. Men i synnerhet kommer det vara en 

av våra större konkurrensförutsättningar i ett globalt perspektiv för ett socialt hållbart 

arbetsliv. Vi är idag en röst på den golabala arenan och har ett stort förtroende inom 

innovation och utvecklingsarbete där vi har samlat världens ledare, aktörer inom 

näringslivet, facket, och politiken. Distriktsstyrelsen delar motionärens vision om 

vikten att Sverige måste ha ett fortsatt konkurrenskraftigt hållbart näringsliv.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 



 
 

 

Under året har outsourcing och dess hantering, eller brist på hantering, 

återkommande publicerats i olika massmedia. 

Affärerna eller turerna kring Transportstyrelsens outsourcing av it-hanteringen med 

stora brister av säkerheten var den som drog igång debatten. Men därefter har fler  

myndigheters hantering av dess it återkommit med kritik mot dess säkerhet. Det 

verkar vara enbart priset och att spara pengar som gäller. Någon skrev om detta ”att 

outsourcings vansinnet kan leda till katastrofer. 

Jag är beredd att hålla med! 

Därför behöver vi socialdemokrater ta fram en policy på hur outsourcing skall 

hanteras.  

 

Vi borde ställa krav på företagen som anlitas, exempelvis: 

Att de har kollektivavtal, betalar avgifter och skatter och innehar en lagenlig 

arbetsmiljöorganisation. Detta gäller även för övriga upphandlingar.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås: 

Att Distriktskongressen beslutar ge partistyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för          hur vi 

som parti skall hantera outsourcing och upphandlingar.  

Att framtagandet av policyn sker tillsammans med fackföreningsrörelse. 

 

Täby 2017-10-10 

Jan Aspefjord 

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionen belyser helt kort de problem som kan uppstå när myndigheter väljer att 

lägga ut sin it-verksamhet på entreprenad. Motionären vill att det ställs högre krav på 

de företag som anlitas, vad gäller arbetsmiljö, kollektivavtal, skatter med mera. 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täby instämmer i att en policy är nödvändig för 

hur outsourcing ska hanteras och beslutar att sända in motionen som enskild till 

Disktriktskongressen i april 2018. 

  

Täby 28 november 2017 

Barbro Lindberg 
Ordförande Täby Socialdemokrater 

Föredragande: Carina Paulsson 



 
 

 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro vad gäller outsourcing av myndigheters IT-

drift. Det är viktigt för Rikets säkerhet och medborgarnas förtroende att 

informationssäkerheten kring myndigheters IT-drift sköts på ett tryggt och säkert 

sätt. Regeringen har påbörjat ett arbete och startat en utredning om hur det förhåller 

sig med myndigheters rutiner kring säkerhetsfrågor. Riksrevisionen har påpekat att 

det är ett generellt eftersatt arbete kring informationssäkerheten inom både 

kommuner och myndigheter och att man ser att digitaliseringen delvis släpar efter. Så 

regeringens utredning som tillsattes i mars 2017 om gräns för utkontraktering av 

skyddsvärd information är viktig och bra att den genomförs.  

 

Även vad gäller övriga upphandlingar är det mycket viktigt att krav ställs, krav som 

går att följa upp. De sociala krav mot villkorsdumping som motionären tar upp är av 

avgörande vikt för att upprätthålla ordning och reda på arbetsmarknaden, motverka 

ekonomisk brottslighet och skapa likvärdiga konkurrensvillkor. På detta område har 

regeringen inlett ett ambitiöst arbete med förändring av LOU (Lagen om offentlig 

upphandling) och inrättande av upphandlingsmyndigheten som stöd för 

upphandlande myndigheter. 

 

Det yrkande som motionären ställer ligger dessvärre utanför distriktskongressens 

rådighet. Ett partidistrikt kan inte ge partistyrelsen uppdrag, det kan endast 

partikongressen göra. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  avslå motionen 

 

 
Denna motion har skrivits för att socialdemokratin ska kunna ha fortsatt initiativ i 

och ägarskap avseende debatten om LAS.  

 Under de senaste åren har från borgerligt håll LAS ofta utpekats som det stora 

hindret för utvecklingen av främst småföretagendet i Sverige.  

 Sveriges historia är liksom många andra, för att inte säga de flesta,  länders mörk vad 

gäller de anställdas rättigheter. I Sverige trädde Lagen om Anställningsskydd i kraft 

1974. Det innebar en omvälvande förstärknikng av den anställdes rätt. Ända sedan 



 
 

 

dess har lagen varit omdiskuterad och den förändrades också delvis av den borgerliga 

regeringen på -80 talet.  

 Några tyckanden om LAS:  

"CUF anser också att lagen om anställningsskydd (las) borde skrotas. LAS 

komplicerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd (i detta fall ungdomar). 

Med lätt matematik kan man räkna ut att om det var lättare att avskeda skulle det 

samtidigt vara lättare att anställa..  

Fredrick Federley och Johan Kling (ordförande för CUF i Västerbotten) i 

Västerbottens-Kuriren 1 februari 2007  

 “Det han och Folkpartiet vill, liksom Centern, är att ändra LAS och 

turordningsreglerna vid uppsägning”!  

Intervju med Jan Björklund DN 2014-10-22.  

 Oavsett gråskalan i åsikterna om LAS så är det otvivelaktigt så att vår omvärld 

förändras, arbetslivet förändras också både till innehåll och omfattning. Det kan 

finnas anledning att tro att den anställningstrygghet som, rätt eller fel, blir följden av 

LAS kan leda till minskad rörlighet på arbetsmarknaden vilket i sin tur skulle kunna 

ge negativa effekter på den totala sysselsättningen, långtidssjukskrivningar och 

minskad produktivitet.  

Det finns anledning att tro att en person med lång anställningstid (och därmed i 

enlighet med det ovanstående starkt anställningsskydd) hellre “tiger och lider” än tar 

sig vidare till nytt arbete, kanske med ökat sjuktal som följd.  

 Jag yrkar att distriktet via riksdagen driver frågan att utforma ett förslag 

enligt nedanstående  

att undersöka om LAS kan göras mobil. D.v.s om till exempel den anställningstid arbetstagaren 

har i en anställning kan tas med i en ny anställning.  

 Michael Henriksson (s)  Nykvarn  

  

Nykvarns Arbetarekommun har vid medlemsmöte den 20 november 2017 

behandlat motionen och beslutat att skicka den som enskild.  

Jörgen Runholm  Sekreterare  



 
 

 

Föredragande: Carina Paulsson 

Arbetsmarknaden är på många sätt annorlunda idag och oftast till det bättre än när 

Lagen om anställningsskydd (LAS) kom till på 70-talet. Men arbetsmarknaden är 

föränderlig och det sker hastiga strukturomvandlingar än tidigare och efterfrågan på 

annan kompetens skiftar snabbare. Däremot är det ingen skillnad på då som nu att 

företagare och högern efterfrågar en större flexibilitet av arbetstagarna. Att LAS 

måste luckras upp för att möta den globala marknaden för att arbetsgivare enklare 

ska kunna reglera efterfrågan på arbetskraft. I stället låta anställda stå för 

”gummibandet” och arbeta mer när efterfrågan är stor på utfört arbete och tvärtom 

när arbetsgivaren inte har tillräckligt med jobb att erbjuda. Men i själva verket är 

Sverige och Norden de länder som enklare än många andra kan ställa om vid 

lågkonjunkturer. Där arbetsgivaren enligt lag kan förhandla om uppsägning när 

arbetsbrist råder. Samtidigt som staten kan gå in med arbetsmarknadsåtgärder, 

utbildning och investeringsinsatser inom infrastruktur, offentlig sektor osv för att 

skapa arbete.  

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens syn på att Socialdemokraterna ska äga och ta 

initiativ om debatten kring LAS. Däremot delar distriktsstyrelsen inte uppfattningen 

om att utreda att en individ tar med sig anställningstiden till en ny arbetsgivare. LAS 

ska vara en skyddslagstiftning i första hand där godtycklighet ska kunna undvikas. 

Distriktsstyrelsen anser att parterna förhandlar bäst fram ett anställningsskydd som 

utgår efter hur dagens arbetsmarknad ser ut och fungerar. Därefter kan lagstiftaren 

anpassa LAS utifrån förhandlingsresultaten.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

Lärlingsplatser är viktiga för framtidens kompetens. Idag ställ en ung generation 

utanför möjligheten att delta i arbetslivet. De utländska företagen anställer inte 

lärlingar och de kommer undan med att det inte finns några tvingande åtgärder, för 

att de också måste ta sitt ansvar. 

Vi vill att det ställs krav på lärlingsplatser, både från gymnasiet och för anställningar 

av traditionella lärlingar vid all upphandling. Det är en del av de sociala kraven vid 



 
 

 

upphandling som samhället måste ställa sig bakom. Det behövs samtidigt att partiet 

arbetar för att lagstiftningen gällande sociala krav vid upphandling ska anpassas till 

den verklighet som slår sönder solidariteten mellan arbetare från olika länder. Idag så 

blir det en underbudskonkurrens när vi endast kan ställa dessa krav på svenska 

företag. 

Erfarenheterna för de nyutbildade ungdomar som gått ut yrkesprogrammen visar att 

det är svårt att få lärlingsplatser fastän att det råder en brist på arbetskraft. Det visar 

att det är något mycket snett med dagens arbetsmarknad. Ska vi säkra en långvarig 

kompetensförsörjning så måste vi infria löftet om att alla ungdomar ska kunna ha ett 

jobb att gå till. 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att  partiet aktivt arbetar för lärlingar och andra i utbildning bereds arbete på alla 

offentligt finansierade verksamheter. 

Att  partiet aktivt arbetar för att lärlingar och andra i utbildning bereds arbete på alla 

utländska företag som utför offentliga arbeten. 

 

Handen 2017-10-30 

Antagen av medlemsmötet i Byggsossen 

Lennart Stålnacke, Göran Elgh, Kent Renen Johansson, Ulf Betzholtz, Ingvar 

Tobiasson 

 

Utlåtande över motion nr 8  

Motionärerna pekar på ett stort problem på dagens arbetsmarknad. Samtidigt som 

vissa arbetsgivare har stort behov av mer arbetskraft har vissa yrkesutbildningar svårt 

att få till såväl praktiks som lärlingsplatser.  

Motionärerna lyfter fram ett antal goda idéer i sin motion och dessa borde diskuteras 

mer ingående och möjligheten att genomföra förslagen borde prövas. Det kan finnas 

hinder av olika slag, både vad gäller definitionen av offentligt finansierad verksamhet 

och vad som menas med utländska företag som utför offentliga arbeten. Ska alla 

företag som ex. en kommun upphandlar varor och tjänster av erbjuda 

lärlingsanställningar och ska det vara ett visst antal per upphandlande kommun? Vad 

händer om ett företag levererar varor och tjänster till flera kommuner och alla ställer 

krav på att det ska erbjudas lärlingsanställningar? Hur säkerställs att eventuella 

lärlingar är försäkrade? 

Vad gäller det som motionären benämner som utländska företag, finns det antagligen 

ännu fler frågor att ställa för att se vad och på vilket sätt som något dylikt skulle 

kunna vara görligt. 



 
 

 

Arbetarekommunen styrelse föreslår medlemsmötet besluta 

att  skicka motionen till distriktskongressen som enskild. 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

Föredragande: Fredrik Sirberg 
 

Motionärerna pekar på ett stort problem på dagens arbetsmarknad. Samtidigt som 

vissa arbetsgivare har stort behov av mer arbetskraft har vissa yrkesutbildningar svårt 

att få till såväl praktik som lärlingsplatser.  

Motionärerna lyfter fram ett antal goda idéer i sin motion och dessa borde diskuteras 
mer ingående och möjligheten att genomföra förslagen borde prövas. Det kan dock 
finnas hinder av olika slag, både vad gäller definitionen av offentligt finansierad 
verksamhet och vad som menas med utländska företag som utför offentliga arbeten.  

Arbetsmarknaden ser inte ut som den gjort tidigare med en stor del egen personal på 
större företag med en ordnad organisation. Vid de större infrastrukturprojekten är 
det ofta konsortium med flera ofta utländska företag där man oftast inte pratar 
Svenska som fått entreprenaderna. Det kan bli svårt att säkerställa utbildningskvalitén 
med sådana förutsättningar. Många av dessa företag saknar ofta kollektivavtal vilket 
man kan ha synpunkter på men det gör det svårt att med någon form av kvalitetskrav 
säkra att det blir en kvalitativ utbildningsplats. 

Så som motionärerna framställt attsatserna blir det svårt att bifalla motionen då det 
ska gälla alla företag och alla arbetsplatser. Det är varken lämpligt eller önskvärt att 
ha lärlingar vid alla offentliga arbeten. 

Distriktsstyrelsen förslår distriktskongressen besluta 

att avslå motionen  

 

 



 
 

 

Svenska kollektivavtal existerar inte för alla på svensk arbetsmarknad. Den svenska 

modellen gäller inte för arbetsplatser med utländska företag och för utländsk 

arbetskraft. När den utländska arbetskraften inte omfattas av kollektivavtal får det 

konsekvenser som hotar våra fackföreningars hela existens. De gör att vi förlorar 

arbetstillfällen på grund av osund lönekonkurrens, arbetsmiljön försämras, utländska 

företag skatteplanerar och förskingrar samhällets gemensamma skattepengar. 

Arbetsgivarna ställer arbetare mot arbetare, svensk mot utländsk, vi mot dom, vi 

splittras som arbetarkollektiv. Den som har lägst lönekrav är också den som får 

jobbet. Dagen situation påminner om flydda tider, när den förda politiken skapar 

grogrund för rädsla, främlingsfientlighet och rasism på den svenska 

arbetsmarknaden. Löntagare ställs mot löntagare i en spiral nedåt, mot allt sämre 

villkor för alla. 

Stora internationella bemanningsföretag rekryterar byggnadsarbetare i Europa och 

påstår att de betalar dem avtalsenliga löner när de ska jobba i Sverige. Men sanningen 

är en annan. När arbetarna kommer till Sverige väntar långa arbetsdagar för 

svältlöner. De bor under usla förhållanden och blir behandlade som livegna. 

Protesterar de eller tar kontakt med fackföreningarna så blir de hemskickade, 

svartlistade och får inga fler jobb. 

Man påstår att vi är rasister och vill ha stängda gränser, men vi står upp för allas lika 

värde. Alla är välkomna att arbeta i Sverige för vi behöver fler kamrater. En arbetare 

från ett annat land ska inte vara mindre värd än en kamrat i Sverige. Idag så skulle de 

nyanlända flyktingarna kunna bli våra arbetskamrater. Men det ska ske under svenska 

kollektivavtal. svenska kollektivavtal på alla arbetsplatser i Sverige och vid all offentlig 

upphandling 

När nu den utländska arbetskraften exploateras så uppstår det uppstår konflikter. 

Främlingsfientlighet och rasism gror när solidariteten hotas mellan arbetstagare. Vi 

ska inte ha ett dom och vi. Kravet på kollektivavtalsliknande förhållande är helt 

otillräckligt och en eftergift för borgare och liberala marknadsförespråkare. Det är en 

ren feghet att nöja sig med detta. Det finns inga kompromisser som vi kan acceptera. 

Det finns bara en väg. Det är att våra svenska kollektivavtal ska gälla på hela svenska 

arbetsmarknaden. Vi kan inte nöja oss med att hänvisa till en EU- rätt som gör oss 

lönearbetare rättslösa. 

Nej, enda sättet att skapa rättvisa är att kollektivavtal är ett krav vid upphandling. 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet måste driva på hårt i dessa frågor. Vi måste 

arbeta för att lagstiftningen anpassas till den verklighet vi lever i. Den verklighet som 

annars att slår sönder solidariteten mellan arbetare i olika länder. Arbetarrörelsen ska 

alltid kämpa för alla människors lika värde och stå upp för en arbetsmarknad med 

solidaritet och starka kollektivavtal. 



 
 

 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att  Socialdemokratiska Arbetarepartiet klargör att vår inställning är att svenska 

kollektivavtal ska gälla för alla utländska företag på hela den svenska 

arbetsmarknaden. 

Att  alla utländska företag skall ha svenska kollektivavtal för att kunna tillåtas utföra 

arbeten i Sverige. 

Att  det ska vara ett obligatoriskt att det finns svenska kollektivavtal som krav för all 

offentlig upphandling av tjänster och entreprenader. 

Att  skatten för utländska företag skall betalas i Sverige från första dagen. 

Att  183-dagarsregeln avskaffas. 

Handen 2017-10-30 

Antagen av medlemsmötet i Byggsossen 

Lennart Stålnacke, Göran Elgh, Kent Renen Johansson, Ulf Betzholtz, Ingvar 

Tobiasson 

 

Utlåtande över motion nr 10 

Arbetarekommunens styrelse menar dels att partiet redan har tagit tydlig ställning 
gällande den inledande att-satsen och dels att motionens att-satser tar mer sikte på 
partiets högst beslutande organ, partikongressen. Därmed bör motionen avslås och 
inte sändas vidare till distriktskongressen som inte har att hantera dessa frågor på den 
nivån. Därutöver konstaterar styrelsen att motionen tar upp frågor av en spridd 
karaktär, vilka troligen skulle vinna på att motioneras om var för sig.  

 

Arbetarekommunen styrelse föreslår medlemsmötet besluta 

 

att  motionen avslås. 

Mötet beslutade att motionen skickas till distriktskongressen som enskild. 

Föredragande: Fredrik Sirberg 

 
Motionären tar upp frågor som är mycket angelägna idag och som regeringen arbetar 

med. Detta är frågor som är på EU nivå och där Socialdemokraterna nationellt och 

genom S-gruppen i Europaparlamentet är drivande för att ändra 

utstationeringsavtalet som reglerar en stor del av dessa frågor. Nationellt har också 



 
 

 

regeringen rivit upp Lex Laval vilket åter gett fackföreningarna rätten att ta till 

stritsåtgärdet för att säkra vissa villkor enligt nationella kollektivavtal. 

 

Motionen är dessutom bland annat skriven med attsatser som är allt för precisa för 

att de ska kunna bifallas, alla företag kan inte och ska inte ha kollektivavtal då alla 

företag inte har kollektivanställd personal. 

 

Motionen behandlar flera politikområden och skulle därför med fördel delas upp för 

att vara lättare att hantera. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen 

  

 
För tio år sedan drabbades en kvinna med två barn och en ensamstående man, 
oförskyllt av kronisk sjukdom. Och de kunde därav inte längre försörja sig själva. 
Bägge var högutbildade och bodde i hyresrätter i Stockholm. Mannen tjänade ungefär 
20% mer än kvinnan och bägge erhöll permanent sjukersättning som motsvarade 
64% av deras tidigare inkomst. 
Mannen var berättigad till AFA ersättning på 42 000 kr/år. Kvinnan uppfyllde inte 
kraven och fick ingen AFA. 
Mannen hade haft studielån som han hade betalat tillbaka. Kvinnan som varit 
föräldraledig och arbetat mindre hade studielån kvar. 
Mannen fick en högre sjukersättning och kvinnan fick en lägre. 
 
Under den tioårs period som gått har hyrorna stigit, allmänna levnadskostnader 
såsom mat, kläder, priser för el- och bredband, mobil etc 
har ökat. Det vill säga alla kostnader som ett hushåll måste klara med eller utan barn, 
har stigit. 
Alliansregeringen införde en del riktade försämrings åtgärder mot personer med 
sjukersättning som höjning av frikorts beloppet inom sjukvården och höjning av 
förmånsbeloppet för mediciner. Därtill har kostnad för SL-månadskort för personer 
boendes i Stockholms län, stigit flera gånger. 
Fakta är att när en person beviljas permanent sjukersättning försvinner hens SGI 
(sjukpenninggrundande inkomst). 
Fram till 2017 har kvinnans sjukersättning blivit 145 000 kr/år brutto. Mannens 
sjukersättning är 165 000 plus 42 000 kr från AFA, dvs 207 000 kr/år brutto. 



 
 

 

Under denna tioårsperiod har de hela tiden betalat minst 30 % i skatt. Personer med 
sin arbetsförmåga kvar har under samma tid erhållit skattesänkningar i form av 
jobbskatteavdrag i fem omgångar. 
Förändringar i sjukersättningsnivån har under samma tid varit ytterst marginella, till 
och med skattehöjningar har förekommit. Ena året en ökning med 50 kr och nästa år 
en sänkning med 30 kr. Så har det varit. 
 
Nivån på sjukersättningen regleras bland annat av KPI (konsumentprisindex) och har 
inte överensstämt med reella prisökningar i samhället. 
Kvinnan har varje år betalat 4 % av 145 000 kr brutto i återbetalning för sina 
studielån. Kvinnan har sökt nedsatt årsbelopp och avskrivning av lån, dock utan 
resultat. 
 
Kvinnan ska försörja två minderåriga barn och har ett underhållsbidrag på  3146 
kr/mån för två barn. Matematiken är enkel, med en hyra på 8000 kr/mån och en 
sjukersättning på 9000 kr/mån netto, är frågan relevant. 
Hur är det tänkt att detta hushåll ska gå runt? 
I dagsläget räknas bostadstillägg på en hyra upp till 5000 kr – hur många har en sådan 
hyra i Stockholmstrakten? 
Det är också på det viset att personer som aldrig har haft en arbetsförmåga får en så 
kallad garantiersättning på ca 109 000 kr/år brutto. 
 
Människor som oförskyllt har förlorat sin arbetsförmåga eller aldrig haft någon 
arbetsförmåga, förtjänar en avsevärd höjning av sjukersättningsnivån. 
 
Förslag till beslut: 
 

• att tillsätta en utredning vars syfte är att på ett heltäckande sätt framkomma med förslag 
som förbättrar levnadsförhållanden för 

      personer med sjukersättning. 
  
 
Täby Socialdemokratiska Arbetarekommun 
Rigmor Svaneberg 
 
 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionen lyfter en ytterst utsatt målgrupp; en målgrupp som lätt glöms bort 

eftersom en bedömning gjorts att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta 

heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Regeringen har redan 

föreslagit en del reformer som ska förbättra den ekonomiska situationen för dessa 

personer.    



 
 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet, måndagen den 4 december att anta motionen som 

sin egen till Socialdemokraternas distriktårskongress, Stockholms län 21-22 april 

2018. 

 

Täby 28 november 2017 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

Föredragande: Lars Bryntesson 

 

 

Det nuvarande pensionssystemet har ett flertal inbyggda brister och har diskuterats 

livligt inom i arbetarrörelsen såväl inom partiet och fackföreningsrörelsen en lång tid. 

LO har t.ex. en längre utredning som tittat på systemet och dess effekter som 

resulterat i åsikter och rapporter om pensionerna. Frågan om att skapa ett värdigt 

pensionssystem som bygger på rättvisa mellan könen, balans mellan inkomster, 

stabilitet över tid och som kan ges en bred politisk förankring är inte enkel. 

Därför anser vi att hela arbetarrörelsen, både fackföreningarna och 

partiorganisationerna inom socialdemokratin, måste fortsätta driva frågan om ett 

pensionssystem som bygger på solidaritet och att vårt gemensamma samhälle kan ge 

oss trygghet efter arbetslivet. Istället för ett pensionssystem som ytterst gynnar de 

högavlönade behöver vi ett som gynnar de som inte klarat av att inte blivit ledbrutna 

i arbetslivet, de som inte råkat bli arbetslösa eller de som stannat hemma eller jobbat 

deltid för att uppfostra barnen. 

Idag när höjningen av pensionsåldern diskuteras och föreslås så menar vi att särskild 

hänsyn behöver tas till de lönearbetare som idag inte ens orkar jobba fram till dagens 

pensionsålder. Denna grupp måste ges en kompensation för att deras intjänande lön 

kommer leda till lägre pension. Annars kommer klyftan inom pensionsgruppen öka 

allt mer. De med de tyngsta jobben, kvinnor som män, missgynnas av dagens system. 

- ”Annars förblir den fattige så fattig och den rike så förbannat rik, ända in i döden.” 

Vi föreslår kongressen besluta 

Att  partiet aktivt arbetar för ett reformerat pensionssystem som bygger på 

solidaritet, rättvisa och lika värde. 

Att  partiet aktivt arbetar för att hänsyn tas vid utformningen av ett nytt 

pensionssystem till de löntagare som har ett fysiskt ansträngande 



 
 

 

arbete, för att de skall kompenseras genom att minska skillnaden i 

pension till de som kan jobba längre. 

Handen 2017-10-30 

Antagen av medlemsmötet i Byggsossen 

Lennart Stålnacke, Göran Elgh, Kent Renen Johansson, Ulf Betzholtz, Ingvar 

Tobiasson 

 

Utlåtande över motion nr 9 

Dagens pensionssystem bygger på en uppgörelse mellan M L C KD och S. Alla som 

arbetar bidrar till att finansiera systemet med en procentandel av sin lön. Staten 

finansierar över budgeten den s.k. garantipensionen som utgår till personer som 

under sin arbetsföra tid inte haft möjligheter att samla in pensionsrätter fullt ut. Det 

är den lön som arbetsmarknadens parter kommer överens om som i slutändan 

reglerar hur stor pensionen kommer att bli för den enskilde. Därtill kommer 

parternas uppgörelser när det gäller tjänstepensioner och arbetsmiljöarbetet som har 

stor påverkan på den levnadsstandard som väntar när man lämnar arbetsmarknaden 

 

Arbetarekommunens styrelse anser att de grundläggande principerna i det nuvarande 

pensionssystemet är riktiga. Däremot anser styrelsen att det kan finnas skäl för partiet 

att diskutera finansieringen av pensionssystemet. När det nuvarande systemet 

konstruerades beräknades att den statliga pensionen skulle motsvara 70 procent av 

bruttolönen den dag man slutade sin anställning. I beräkningar som 

försäkringsbolaget Folksam gjort visar det sig att en person som idag är 50 år och 

slutar att arbeta när hen är 65 år kommer att få en pension på 45 procent av 

bruttolönen. Anledningen till detta är att vi lever längre och att vi blir allt äldre då 

inträde på arbetsmarknaden sker. Styrelsen menar att dagens pensionssystem är 

underfinansierat och bör ses över av de partier som står bakom 

pensionsuppgörelsen. 

 

Arbetarekommunen styrelse föreslår medlemsmötet besluta 

 

Att  motionen skickas till distriktskongressen som enskild åtföljd av 

arbetarekommunens yttrande, samt 

 

Att  distriktskongressen beslutar uppdra till länsriksdagsgruppen att följa 

frågan om pensionssystemets finansiering. 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 



 
 

 

Föredragande: Lars Bryntesson 

 

Ett trovärdigt och hållbart pensionssystem är en viktig del i den svenska 

välfärdsmodellen. Eftersom frågan direkt berör så många, egentligen oss alla, tar 

distriktsstyrelsen tillfället att gå igenom den mer ordentligt. 

 

Det svenska pensionssystemet bygger på två viktiga principer. Den första är att du 

tjänar in till din egen pension genom att arbeta. Det gör att systemet är finansiellt 

hållbart. I Sverige riskerar vi inte att vältra över pensionsskulder på framtida 

generationer så som skett i andra länder. Genom det offentliga ansvarstagandet är vi 

inte heller beroende av att privata arbetsgivare själva ska bygga upp stora 

pensionsfonder. Den andra principen är att pensionssystemet har ett brett 

blocköverskridande stöd i riksdagen. Partierna tar gemensamt ansvar i den s.k. 

Pensionsgruppen. Tillsammans ger detta goda förutsättningar för ett tryggt 

pensionssystem. Stabiliteten är viktig eftersom pensioner handlar om oerhört långa 

tidsperspektiv – tiotals mandatperioder – och väldigt mycket pengar. 

 

Under de senaste åren har det gjorts en stor översyn av pensionssystemets olika 

delar. Även om det i grunden fungerar väl så behöver det utvecklas och renoveras. 

Den 14 december 2017 presenterades en ny överenskommelse för långsiktigt höjda 

och trygga pensioner. Den består av: 

 

1. Ett reformerat och förstärkt grundskydd. Grundskyddet för de ekonomiskt 

mest utsatta pensionärerna ska förbättras. Bland annat kommer garantipensionen 

utökas med ett tilläggsbelopp för de pensionärer som har det tuffast, samtidigt som 

taket i bostadstillägget ska höjas. Personer med garantipension ska även kunna 

förbättra sin ekonomi genom att jobba längre. Det ska fortsatt vara ekonomiskt 

bättre att ha arbetat jämfört med att ta del av grundskyddet. 

 

2. Ett reformerat premiepensionssystem. Premiepensionen görs om för att ge 

bättre trygghet och högre framtida pensioner. Staten kommer ta ett större ansvar för 

att det inte ska kunna finnas oseriösa aktörer i premiepensionssystemet. Dagens 

öppna fondtorg kommer att göras om till ett tryggt fondtorg med kontrollerade och 

professionellt upphandlade fonder. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet 

fonder kommer minska avsevärt. Förvalet (Sjunde AP-fonden) är utgångspunkten i 

det nya premiepensionssystemet där staten ansvarar för att ge en kostnadseffektiv, 

trygg och stabil pensionsförsäkring med hög avkastning för de som inte vill välja. 

 



 
 

 

3. Långsiktigt hållbara pensioner. I Sverige lever vi allt längre. Varje dygn ökar 

medellivslängden med 3,5 timmar. Det är positivt, men innebär att pensionernas 

andel av slutlönen blir lägre eftersom de måste räcka under en längre tid. För att 

upprätthålla bra och trygga pensioner behöver arbetslivet därför förlängas och bli 

mer hållbart. 

 

I det svenska pensionssystemet finns ingen fast åldersgräns och det kommer 

fortfarande, likt i dag, vara upp till dig när du vill gå i pension så länge du uppnått 

lägsta åldern. Förändringarna bygger på Pensionsåldersutredningen och den 

avsiktsförklaring som parterna på arbetsmarknaden ställde sig bakom för ett år sedan. 

Lägsta åldern för uttag av allmän pension höjs år 2020 från 61 till 62 och därefter till 

63 år 2023 och till 64 år 2026. Samtidigt höjs rätten att stanna kvar på 

arbetsmarknaden för den som vill år 2020 från 67 till 68 och år 2023 till 69 år. 

 

4. Åtgärder för ett hållbart arbetsliv. Långsiktigt hållbara och trygga pensioner 

förutsätter ett hållbart arbetsliv. Det krävs därför fler förändringar än justeringar i 

pensionssystemet. Arbetslivet måste bli mer jämställt, hållbart, flexibelt och modernt. 

Det är nödvändigt att människor inte slits ut utan orkar hela vägen. Möjligheten att 

ställa om under arbetslivet är central och även tidpunkten för inträdet på 

arbetsmarknaden är viktig. 

 

Utöver de åtgärder som den blocköverskridande Pensionsgruppen kommit fram till 

så kommer arbetet med ytterligare arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för 

ett hållbart arbetsliv att intensifieras. 

 

5. Ett råd för arbetsmarknadens parter. Vägen mot ett hållbart arbetsliv och 

hållbara pensioner berör hela samhället och inte minst arbetsmarknadens parter. Det 

fortsatta arbetet bör därför göras i dialog med parterna. För att underlätta detta knyts 

ett partsråd till Pensionsgruppen. 

 

6. Delegation för äldre arbetskraft. För en väl fungerande arbetsmarknad är det 

nödvändigt att alla människors kompetens tillvaratas. Samtidigt visar studier att 

åldersdiskriminering börjar redan i 40-årsåldern. För att uppnå ett mer hållbart 

arbetsliv tillsätts en delegation som ska arbeta forskningsnära, tillsammans med andra 

aktörer, för att motverka åldersdiskriminering och se till att vi bättre tar till vara 

äldres kompetens på arbetsmarknaden. 

 

7. Översyn av avdragsreglerna för tjänstepension. Det allmänna 

pensionssystemet och tjänstepensionerna utgör en helhet för en trygg ålderdom och 

måste fungera bra tillsammans. Därför behöver avdragsreglerna för tjänstepension 



 
 

 

ses över för att både tjänstepensionerna och det allmänna pensionssystemet 

tillsammans ska bidra till långsiktigt trygga och hållbara pensioner. 

 

8. Åtgärder för mer jämställda pensioner. Pensionssystemet är jämställt men ger 

inte jämställda pensioner. En handlingsplan för jämställda pensioner har tagits fram 

av Pensionsgruppen. Lösningarna finns dock i första hand i en mer jämställd 

arbetsmarknad. 

 

9. Moderniserade placeringsregler för AP-fonderna. Reglerna för AP-fonderna 

behöver moderniseras för att de ska kunna investera hållbart, för att mer pengar ska 

kunna placeras utanför börsen och för att möjliggöra högsta möjliga avkastning och 

bättre framtida pensioner. 

 

Den överenskommelse som presenterades i december var slutet på en lång 

förhandlingsprocess, men innebar också starten på det fortsatta arbetet. Med den nya 

överenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner som grund, ett stabilt 

golv att stå på, ska vi gemensamt ta ansvar för att alla som har varit med och byggt 

upp vårt land ska få en trygg och bra pension. Det förtjänar både dagens och 

morgondagens pensionärer. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  anse motionen besvarad 

 

 

 

 

Den här motionen skrivs i November 2017, när krisen inom Landstinget i Stockholm 

har kulminerat i att cancersjuka patienter inte får vård i tid, folk riskerar bokstavligen 

talat att dö pga av hur det ser ut, av den totala bristen på en aktiv landstingspolitik av 

moderaterna i Stockholms län. 

 



 
 

 

Bakgrunden till att det måste till en drastiskt förändring av den förda politiken 

behöver jag egentligen inte gå in på här, det vet förmodligen de flesta som läser eller 

hör denna motion. 

Men ändå; 

 

Nya Karolinska Sjukhuset (NKS). 

Detta är ett av de mest kända problembarnen för Stockholms läns landsting och man 

kan väl säga att det handlar ett bygge med tillhörande avtal (plural...) som kommer att 

kosta oss skattebetalare oerhört mycket pengar. Och väldigt mycket mer än man 

först beräknat.  Pengar som så väl skulle behövas inom bl a vården. 

 

Det fria Vårdvalet. 

Det fria vårdvalet låter fint och är delvis bra, på pappret. Nämligen att vi som 

patienter/kunder fritt ska kunna välja vårdinrättning vid sjukdom eller skada. Vad det 

egentligen handlar om, eller rättare sagt har landat i, är det, att ett antal stora 

koncerner (och några små) inom vårdbranschen fritt kan välja var man etablerar sig. 

Alltså där det bäst lönar sig att etablera, inte där vården behövs som bäst. Det har 

dränerat stora delar av länet på bl a vårdcentraler, gynmottagningar och 

psykmottagningar. Medan det i Stockholms innerstad finns ett överskott av 

framförallt vårdcentraler. Där det jobbar tex sjuksköterskor som så väl behövs på 

annat håll, tex i akut- &cancervården. Och kalaset betalas av oss skattebetalare. 

 

Förlossningskris, varje sommar. 

Varje sommar läser vi invånare i länet om att kvinnor som ska föda barn får vara 

beredda på att förlösa sitt barn på annan plats än den hon valt (!) pga brist på 

barnmorskor, sjuksköterskor mfl. 

 

Färdtjänsten. 

De taxichaufförer som kör för färdtjänsten tjänar inte avtalsenliga löner, vem vill ta 

en sån körning?  

 

Köp & säljsystemen inom sjukvården. 

Överläkare, läkare, kuratorer mfl måste använda en stor del av sin arbetstid till att 

sitta framför datorn och hantera rent fiskala frågor, istället för att befinna sig ute i 

vården.Vilket givetvis är ett väldigt resursslöseri, både ekonomiskt som mänskligt. 

Folk ska arbeta med det som står på deras anställningsbevis. 

 

Värdebaserad vård. 

På NKS har man satt igång att arbeta efter en delvis ifrågasatt arbetsmodell som man 

kallar för ”Värdebaserad vård”. Fördelar och nackdelar med detta kan diskuteras, 

men det som är det kritiska just på NKS är att det skedde i princip utan diskussion 



 
 

 

med de som ska arbeta med den nya modellen, helt enkelt de som jobbar i skarpt läge 

inom vården. Läkarföreningen riktade t o m en misstroende förklaring mot 

sjukhusdirektör Melvin Samson i samband med att det infördes. 

Barnakuten på NKS. 

Återigen, i en total brist på kommunikation med de som arbetar med de i det här 

fallet sjuka barnen, har man byggt en barnakut som inte alls fungerar som den borde 

göra.  

 

Sjuksköterskebristen. 

Det råder faktiskt ingen brist på sjuksköterskor i Stockholm, de jobbar bara inte där 

de behövs som bäst. Se ”Det fria vårdvalet” ovan. Men det verkar ha gått politikerna 

i den styrande alliansen helt förbi, de talar ofta och med en viss hetta om bristen på 

kompetent personal, att de ska satsa stora pengar på att rekrytera personal till 

Landstinget.  

 

Detta är bara ett axplock och en väldigt summarisk sammanfattning av det väldigt 

problematiska läget inom sjukvården i Stockholm. 

 

Det jag har konstaterat i samtal med folk inom sjukvården är framförallt det enorma 

glapp som finns mellan de som styr (politiker, direktörer, konsulter...) och de som 

arbetar inom vården, den totala bristen på ödmjukhet inför svårigheterna med denna 

stora fråga och den från Alliansen så oerhört rigida hållningen till en nyliberal 

sjukvårdspolitik. 

 

Jag tycker att det är viktigt att skyndsamt arbeta för att omedelbart efter valvinstenn i 

September sjösätta en konferens om hur vi löser de stora problemen inom 

framförallt sjukvården i SLL. Medverkande/inbjudna till denna konferens bör vara 

ett brett spektrum av deltagare från det område frågan gäller: Sjukvårdspersonal, 

fackförbund, arbetsgivarorganisationer, politiska partier mfl. Detta bör helst vara 

klart i god tid före valet för att vi ska kunna kommunicera detta till väljarna och för 

att ärendet brådskar. Tillsammans kan vi lösa krisen! 

 

Mot bakrund av detta yrkar jag på: 

 

att distriktskongressen 2018 beslutar ge landstingsgruppen i uppdrag att direkt efter valet 2018 

inbjuda till en bred kriskommission med uppgift att göra en analys av hur de stora problemen inom 

framför allt sjukvården ska kunna lösas. 

 

Carl Landqvist 

 

 



 
 

 

Värmdö arbetarekommun har vid medlemsmötet 2017-12-04 antagit motionen 

som sin egen 

 

 

AK-styrelsens utlåtande 

 

AK-styrelsen instämmer i motionärens stora oro över de kriser i vårt landsting som 

ger sig tillkänna på allt fler områden. Under de drygt elva år som moderaterna nu 

styrt landstinget har fullt fokus lagts på marknadisering av i stort sett all viktig 

verksamhet. Idag kan vi se resultatet i form av växande klyftor, urholkad kvalitet och 

ökande kapacitetsproblem. Detta har direkt samband med en styrfilosofi vars hela idé 

är att bygga marknader och utgå från efterfrågan istället för behov.  

 

Vi instämmer också i att en del av lösningen på detta är att vi Socialdemokrater 

vinnlägger oss om att vara ett lyssnande parti som både tar människors oro på allvar 

och har en aktiv dialog med de engagerade grupper och organisationer som har idéer 

om hur utvecklingen ska kunna brytas. Olika brukarorganisationer, patientföreningar, 

resenärsforum, organisationer för personer med funktionsnedsättning och andra 

sammanslutningar är viktiga både för opinionsbildning och problemlösning. 

 

En avgörande fråga är att utveckla landstingets ekonomistyrning så att den fungerar 

på ett mer ändamålsenligt sätt. Orealistiska sparbeting på befintlig verksamhet har 

ofta visat sig leda till ökat behov av inhyrd personal, och därmed ökade istället för 

minskade kostnader. Ett område som särskilt måste reformeras är landstingets 

hantering av upphandlingar, där ytterligheter som den s.k. strumpupphandlingen 

(6.000 kr/st) kombineras med orealistiska "lägsta pris-upphandlingar" på andra 

områden, exempelvis färdtjänsten. 

 

Mot denna bakgrund anser AK-styrelsen att motionen väckt väsentliga frågor som 

behöver belysas inför, under och efter den kommande valrörelsen, och föreslår AK-

mötet 

 

att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

 

Föredragande: Erika Ullberg  

 

Distriktsstyrelsen delar motionens upprördhet över läget i landstinget och viljan till 

förändring för patienter, personal och skattebetalare. Det har varit tolv innehållsrika 



 
 

 

år för den styrande landstingsalliansen med NKS, BB Sophia, sjötrafikupphandling, 

signalsystem, spårvagnsbygge, strumpavtal, vårdval och utförsäljningar likt Serafens 

vårdcentral. Exemplen på skandaler, slöseri, ideologiska privatiseringsprojekt och 

dåliga upphandlingar är närmast ändlös.  

Akutsjukhusen har dränerats på resurser och personal till följd av de 

kostnadsdrivande, uppsplittrande och privatdrivna vårdmarknaderna. Taxiförarna i 

färdtjänsten har tvingats arbeta för 27 kronor i timmen. Antalet gravida som hänvisas 

i aktivt värkarbete till andra landsting för att föda har aldrig varit som många på tio 

år. Väntetiderna till vårdcentralerna ökar, äldre far illa under lång väntan på 

överbelastade akutmottagningar, och i somras fick inte svårt cancersjuka sin 

operation innan det var försent.   

Vi socialdemokrater hoppas att väljarna ser verkligheten och drar partipolitiska 

slutsatser. Ytterligare en mandatperiod med Landstingsmoderaterna med sina 

stödpartier L, C, KD och SD vore förödande. Det är dags att stänga det moderata 

skyltfönstret och sluta behandla sjukvården som vilken marknad som helst. 

Stockholms läns landsting sticker ut i jämförelse med andra landsting som har lägre 

kostnader och mer blocköverskridande samsyn. 

Precis som motionen skriver behövs stora förändringar. Distriktsstyrelsen är också 

ödmjukt medveten om att stora problem och stort förändringsarbete behöver lite tid. 

Alliansen har styrt i 12 år, infört över 35 privata vårdmarknader och långtgående 

privatiseringsprojekt, politiserat delar av förvaltningen och kraftigt ökat byråkratin 

och tjänstemannakår samtidigt som man gjort sig beroende av dyra externa konsulter. 

Det finns krafter som vill konservera detta. De uppenbara problemen i verksamheten 

och personalpolitiken gör det tyvärr inte heller till en promenadseger att ta över 

landstinget. Borgerlig kannibalism och väljarströmmar som främst rör sig mellan de 

fyra allianspartier räcker inte. Då alliansen redan styr i minoritet med stöd av SD så 

behöver vi socialdemokrater göra ett oerhört starkt landstingsval. Till detta finns 

goda förutsättningar då vi brukar ha en positiv röstsplittring. Vi kan också alla hjälpas 

åt att lyfta landstingsfrågorna ännu mer. Värmdö arbetarekommun är ett gott 

exempel på hur man jobbar aktivt med både kommun- och landstingspolitik och 

försöker förstärka gemensamma budskap och medborgarnas vilja att rösta på S i alla 

valen. 

 

Distriktsstyrelsen tycker det är bra att landstingsgruppen jobbat med både hård kritik 

av nuvarande styret, samt fört fram egna förslag och bedrivit politikutveckling med 

bland annat hjälp av Göran Stiernstedt. När vi möter väljarna behövs en bra balans 

av färdiga förslag och att berätta vilka som styr landstinget och vilket resultat det har 

gett. Efter valet är målet att forma ett nytt starkt och framåtblickande styre som orkar 

och vill ta itu med de stora problemen. Att tillsätta en bred kriskommission kan då 

vara en god metodik som landstingsgruppen redan fört fram som ett förslag. 

 



 
 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

 

Fusk och bedrägerier inom välfärdssektorn gör att skattepengar hamnar i fel fickor. 

Riskerna om detta får fortgå är fler. Tryggheten och stabiliteten i samhället bygger 

mycket på att tilliten till välfärdssystem och myndigheter är hög. 

Den fria etableringen inom både skola och äldreomsorg har gett möjlighet för de 

som vill utnyttja välfärdssystemen för egen vinning att starta företag i avsikt att fuska 

sig till skattepengar. Detta har redan lett till flera stora, dyra och uppmärksammade 

rättegångar men vi ser fortfarande på flera platser hur brotten mot välfärdssystemen 

tenderar att öka. 

Utöver enklare ingång till välfärdsbrottslighet har den fria etableringen hjälpt till att 

öka segregationen, inte minst inom skolan. 

 

Socialdemokraterna i Södertälje föreslår distriktskongressen att besluta 

Att Socialdemokraterna i Stockholms län driver frågan om att möjlighet till fri etablering 

(etableringsrätt) avskaffas i Sverige 

 

 

Södertälje arbetarekommuns styrelse beslutade 2017-11-07 

Att förslå medlemsmötet att anta motionen som arbetarekommunens egen och sända dem till 

Distriktskongressen 2018. 

 

Södertälje arbetarekommuns medlemsmöte beslutade 2017-11-15 

Att anta motionen som sin egen och sända den till distriktskongressen 2018. 

 

Föredragande: Fredrik Sirberg  

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över hur väl skattepengarna används i det 

landsting moderaterna nu styrt i snart 12 år. Det borgerliga skyltfönstret har med all 

tydlighet visat vad den fria etableringsrätten får för konsekvenser. Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) har gjort att vi har en orättvis vård i Stockholms län idag. 



 
 

 

Även om det parlamentariska läget idag inte stödjer ett avskaffande måste vi vara 

tydliga i frågan till väljarna. En stor majoritet av väljarna tycker att detta system är 

orättvist. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Socialdemokraternas mål är alla människors frihet. För att det ska kunna uppnås 

behöver alla människor få tillgång till utbildning, jobb samt vård och omsorg när vi 

behöver det. En aktiv näringspolitik, en progressiv ekonomisk politik och ett rättvist 

skattesystem bidrar till att skapa resurser för detta. Men eftersom behoven av 

välfärdstjänster, utbildning och vägar till arbete för de som har störst utmaningar 

ständigt ökar, behövs också ökade resurser. 

Vi är duktiga på att politikutveckla och föreslå nya satsningar på välfärden. Det är 

ofta bra och angelägna satsningar. Men de möter alltid en viktig begränsning: 

resurser. Vi lägger ofta mycket mer tid och engagemang på att få fram förslag som 

kostar pengar än på att fundera över hur dessa kan finansieras. Det är inte bra. Nu är 

det hög tid att vi som parti stärker engagemanget för och tar fram förslag på hur alla 

dessa satsningar ska finansieras. 

Vi har idag duktiga kommunalråd, finanslandstings- och –regionråd samt 

riksdagsledamöter, politiska tjänstemän och inte minst en finansminister som idag 

bär i princip hela ansvaret för att säkerställa att våra satsningar är finansierade. Men 

om vi som parti ska vara trovärdiga när vi säger att vi står för en ansvarsfull 

ekonomisk politik, så behöver detta ansvar delas av hela den folkrörelse som vårt 

parti vill vara. Att involvera fler i partiet inte bara i utvecklandet av förslag kring 

satsningar, utan även kring finansieringen av dessa är viktigt dels för att stärka 

förankringen för finansieringslösningar som inte alltid är populära bland alla grupper, 

dels för att få fram fler – nya – förslag på hur våra satsningar kan finansieras.  

Alla tankar är inte tänkta. Alla idéer är inte kläckta. Men det saknas struktur för att få 

fram och fånga upp dem. Det finns en mängd olika möjligheter för att stärka 

finansieringen av våra förslag och se till att vår politik genomförs på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt, som ännu inte har utforskats fullt ut. Från hur 

mätbarhet i förebyggande hälsoarbete och insatser för att stötta elever med 



 
 

 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan minska ohälso- och 

utanförskapskostnaderna till hur bredbandsutbyggnaden kan genomföras på mer 

kostnadseffektiva sätt. Från hur satsningar på flera och växande företag kan bidra till 

fler jobb och ökade skatteintäkter till hur ”öronmärkta” skattehöjningar kan väcka 

ökad förståelse och acceptans. Och på många, många fler sätt. 

Oavsett om de handlar om att hitta bredare skattebaser, nya punktskatter, 

effektiviseringar, kostnadsminskningar, nej till satsningar eller skattesänkningar som 

våra politiska motståndare för fram eller omfördelningar mellan olika 

utgiftsområden, så är det bra om hela partiet kan bidra med nya 

finansieringslösningar och blir bärare av dessa. Det är angeläget inte minst eftersom 

alla förtroendevalda och aktiva partimedlemmar ska försvara och kunna stå upp för 

också hur vi vill finansiera våra förslag – när vi knackar dörr, pratar med väljare på 

gator och torg eller deltar i politiska samtal på sociala medier. 

 

Jag föreslår därför att Socialdemokraterna i Stockholms län beslutar: 

att partiet genom arbetsgrupper, rådslag eller på andra sätt bidrar till att stärka 

förankringen och framtagandet av nya förslag på hur våra politiska satsningar och resurskrävande 

förslag ska finansieras och bli mer kostnadseffektiva 

 

Daniel Färm, Vallentuna Arbetarekommun 

 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att 

anta motionen som sin egen. 

Föredragande: Fredrik Sirberg  

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är bra att skapa förankring i 

partiet.  

 

Precis som motionären beskriver så är det i mötet och i det politiska samtalet som vi 

kommer fram med idéer till nya djärva politiska reformer. Dessutom lyfts här den 

viktiga frågan kring att skapa förståelse för välfärdens resursutmaningar. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens analys över hur viktigt det är att det förs en 



 
 

 

seriös diskussion om hur vi bäst och mest effektivt stärker kvaliteten och utvecklar 

välfärden.  

 

Det finns många exempel på hur politikutveckling bedrivs i vårt parti. De sätt som 

motionären beskriver i att-satsen är några. Runt om i vårt land och i våra kommuner 

arbetar även socialdemokratiska fullmäktigegrupper med frågan om hur välfärden ska 

finansieras, till arbetarekommuners årsmöten, till S-föreningar och DÅK:ar skrivs 

motioner i ämnet, på studiecirklar diskuteras och studeras frågan.  

 

Motionärens intention är god. Dock är den inriktad på hur politikutvecklingen ska 

bedrivas, snarare än politiken i sig. Styrelsen vill inte låsa fast sig i formen för 

diskussionen men vill vara tydlig med att diskussionen i sig är välkommen och ska 

uppmuntras.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen  

 

 

 

Pensionen är en fråga som tas upp till diskussion nästan varje dag. Pensionen är 

utredd på alla möjliga sätt. 

Vad vi kan konstatera är att pensionssystemet är orättvist och osolidariskt då dagens 

system ger oacceptabelt låga pensioner, att det omfördelar från låginkomsttagare till 

höginkomsttagare. Beräkningar kommer fram till att många arbetare får runt 46 – 47 

procent av sin slutlön. För att inte riskera fattigdom behövs pensionsnivåer på 60 – 

70 procent av slutlönen. Vi har idag cirka 350 000 fattigpensionärer. 

En del ekonomer m.fl. uppmanar till högre pensionsålder, d.v.s. arbeta längre. Det 

ställer sig svårt för många yrksgrupper med tunga jobb som t. ex. Inom sjukvården, 

byggnadsarbetare, sopåkare, vägabetare m.fl. 

Nu måste socialdemokraterna sätta ner foten och ställa upp på ett nytt 

pensionssystem som bygger på rättvisa och solidaritet och att det upprätthåller 

pensioner som ger god inkomst, trygghet, utjämnar inkomstskillnader och ändå är 

statsfinansiellt stabilt. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås:  

Att distriktsstyrelsen beslutar ge partistyrelsen i uppdrag att utreda ett nytt pensionsystem. 



 
 

 

Att utredningen genomförs i samarbete med fackföreningsrörelsen. 

 

Jan Aspefjord 

Täby AK 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionens ärende är aktuell och Täby AK socialdemokraters styrelse beslutar  

att sända motionen  som sin egen till Distriktskongressen i april 2108 

 

Täby 28 november 2018 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

Föredragande: Khashayar Farmanbar  

 

Motionären tar i upp en av vår tids viktigaste frågor. Hur vi ser till att ha ett rättvist 

pensionssystem. 

Vanligt folk som byggt upp vårt land ska ha en trygg och bra pension. Det är en del 

av den svenska modellen. För att höja och trygga pensionerna har vår 

socialdemokratiskt ledda regering under 2017 slutit en blocköverskridande 

överenskommelse om att renovera pensionssystemet. 

 

Pensionsöverenskommelsen syftar till att de pensionärer som har det tuffast ska få 

det bättre. Därför stärker regeringen garantipensionen och höjer bostadstillägget. Ett 

nytt och tryggt premiepensionssystem skapas. Det kommer vara 3000 miljarder i 

systemet som ska vara enkelt att använda och skurkbolag kastas ur systemet. 

 

Vi konstaterar också att vi lever allt längre och är friskare högre upp i åldrarna. Det är 

positivt, men innebär att pensionerna som andel av slutlönen blir allt lägre eftersom 

de måste räcka under en längre tid. För att upprätthålla bra pensioner behöver 

arbetslivet förlängas och bli mer hållbart. Vi behöver få fler arbetade timmar i svensk 

ekonomi. Men alla eventuella åldersförändringar som motionen också pekar på måste 

ske på ett varsamt sätt. Trygghetssystemen, så som A-kassa och sjukförsäkring, måste 

följa med hela vägen och vi måste kraftsamla för en bättre arbetsmiljö. 

 

Det svenska pensionssystemet är jämställt, men det ger ojämställda pensioner. 

Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Detta vill vi 

socialdemokrater ändra på och regeringens pensionsgrupp har beslutat om en 

handlingsplan för jämställda pensioner. För att minska pensionsgapet mellan män 

och kvinnor behöver bland annat förändringar ske på arbetsmarknaden. 



 
 

 

Regeringen sluter också den orättvisa skatteklyftan mellan arbetstagare och 

pensionärer, vilket ger 1,5 miljoner pensionärer 5000 kr mer per år. 

 

Distriktsstyrelsen konstaterar politik spelar roll och det märks att Sverige har en 

socialdemokratiskt ledd regering. Mycket har hänt för att förbättra pensionärernas 

villkor och mer kommer att behöva göras. Men den inriktning som 

pensionsöverenskommelsen har tagit har goda chanser att föra oss jämställda och 

rättvisa pensioner och det är den väg som vi ska fortsätta på. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 

Barn med särskilda behov och dessas föräldrar har idag svårt att få hjälp med extra 

stöd i skolan på grund av dålig eller på många håll obefintligt samarbete mellan den 

lokala barn- och ungdomspsykratin (BUP) och kommunernas antingen centrala eller 

lokala elevvårdsteam. Skolorna och dess skolledning sitter ofta med pressade 

budgetramar och rektorerna drar sig för att äska mera medel från förvaltningen för 

att just visa att man klarar budget något som går ut över barn- och ungdomarna. 

Skolorna tar hellre fajten med föräldrarna än förvaltningen och föräldrar för 

verkligen strida för sin lagliga rätt, tyvärr är det ingen som följer upp lagen på ett 

effektivt sätt. 

Landstingen med dess personal har ofta en bra kunskap om vad det som krävs för 

unika enskilda insatser för barnen och ungdomarna med dessa behov och anordnar 

även avgiftsfria utbildningar för föräldrar vars barn som diagnostiserats med tex 

Aspergers, ADHD med flera diagnoser.  

Skolorna som sköts av kommunerna eller på uppdrag av kommunerna har tyvärr 

många gånger låg kunskapsnivå om barn med särskilda behov.  

På för- och skolor med lokala elevvårdsteam finns det möjlighet att proffesionellt 

följa barnen och anpassa verksamheten för den enskilde individen men dessa 

specialpedagoger, psykologer, skolsköterska/are måste erhålla kontinuerlig 

fortbildning något som inte sker eftersom många skolor sparar på detta pågrund av 

snäva budgetramar. 

 

Därför yrkar jag att: 



 
 

 

-Regeringen ger i uppdrag till SKL att Barn- och ungdomspsykratin skall samarbeta med skolornas 

elevvårdsteam i kommunerna och att rutiner och uppföljning av detta samarbete. 

 

-Att ”glappet” mellan landstinget och kommunerna överbyggs 

 

-Att pedagoger i barnomsorg och skola kontinuerligt skall fortbildas om barn med särskilda behov 

och att både tid och ekonomiska medel avsätts för detta. 

 

-Att lokala elevvårdsteam på varje skola skall vara standard. 

 

Solna den 4 november 2017 

Peter Rangwe 

Socialdemokraterna Solna 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 

 

-Att anta motionen som arbetarekommunens egen. 

Föredragande: Lars Bryntesson  

 

Distriktsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att barn med behov av extra stöd i 

skolan ska kunna få det. Detta måste gälla lika på alla skolor i länet och landet. En 

central del av vår skolpolitik är just insikten att alla barn inte har lika förutsättningar, 

och ett en del barn därför behöver extra stöd för att ha samma möjligheter som 

andra barn. Endast så kan vi få en likvärdig skola för alla, som bidrar till utjämnade 

livschanser och som frigör begåvningsreserver som annars skulle förbli dolda. 

 

För att uppnå detta är det viktigt att varje kommun bygger resursfördelningssystem 

som tar hänsyn till elevernas behov. Resursfördelningen kan inte bygga på att 

resurserna ska vara lika stora för alla elever, som våra politiska motståndare ofta 

kallar ”lika villkor”, utan måste ta hänsyn till elevers olika förutsättningar för att ge 

alla lika möjligheter. Modellerna för detta varierar består ofta i viktad skolpeng 

(utifrån socioekonomiska faktorer) och särskilt riktade medel (utifrån olika 

diagnoser). 

 

En viktig fråga är den samverkan mellan kommuner och landsting som motionen 

primärt handlar om. Denna är naturligtvis också angelägen och något som våra 

socialdemokratiska politiker i såväl kommuner som landsting aktivt jobbar med att 

stärka. En god samverkan förbättrar möjligheterna att ge barn med särskilda behov 



 
 

 

det stöd de behöver, och de avgiftsfria utbildningar som motionären lyfter fram att 

landstinget erbjuder är värdefulla och uppskattade. 

 

Motionären har en förhoppning om att landstingen och dess personal ska kunna 

påverka resursfördelningen till och inom skolorna. Distriktsstyrelsen delar 

motionärens positiva syn på den kunskap som finns i professionen men tror inte att 

det löser problemen. Skolan är ett grundläggande kommunalt ansvar och vi vill med 

kraft istället betona det politiska ansvaret för styrningen av skolan och dess resurser. 

 

Många socialdemokratiska kommunpolitiker i vår region, liksom våra 

socialdemokratiska företrädare i landstinget, arbetar hårt för att ge alla barn bästa 

möjliga förutsättningar i skolan och senare i livet. Tyvärr hindras vi i många 

kommuner av oförstående eller ointresserade M-dominerade kommunledningar som 

inte styr de kommunala skolorna i den riktning som behövs. Likaså har vi i 

landstinget, under snart 12 år av M-styre, kunnat se en succesiv nedmontering av de 

dialogmöten som funnits mellan företrädare för landstinget och kommunerna, och 

som tidigare också inkluderade politiska företrädare. I syfte att smita undan det 

politiska ansvaret har man på såväl kommunal som regional nivå överlämnat hela 

problemställningen till tjänstemän. Detta måsta vi ändra på efter valet i höst! 

 

Sammanfattningsvis vill distriktsstyrelsen understryka det politiska ansvaret för 

frågan. De konkreta förslag som lyfts i motionens att-satser är sådana som vi på olika 

sätt driver sedan tidigare och i olika församlingar, förutom den första att-satsen. Ett 

krav på regeringen att ge ett uppdrag till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är 

inte förenligt med de roller eller den ansvarsfördelning som vi vill värna. SKL ska 

företräda våra kommuner och landsting gentemot staten, och kan inte ta uppdrag 

från regeringen. Därför bör den att-satsen avvisas. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionens första att-sats 

 

att anse motionens andra, tredje och fjärde att-sats besvarade   

 

 

I Sverige har vi arbetat fram ett socialförsäkringssystem som ska ge oss ekonomisk 

hjälp vid arbetslöshet och sjukdom men också vid handikapp av olika slag. 

Arbetarrörelsen med sin idé om jämlikhet och solidaritet har gått i spetsen för detta. 



 
 

 

Idag är detta på väg att luckras upp. Frågan om assistansbidrag för handikappade har 

gång på gång varit uppe i massmedia, bidrag som dras in eller inte ens blir beviljade. 

Bara 14 % av ansökningarna om assistans-bidrag blir beviljade. I år har fler än 1000 

personer förlorat sin assistansersättning. Situationen för de funktionsnedsatta riskerar 

nu bli än värre, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kan nästan hälften av 

de funktionsnedsatta förlora möjligheten till hjälp. Det handlar om 6000 människor. 

Helt oacceptabelt.                                                        

Men också Försäkringskassan går på en hårdare linje, vilket innebär att många sjuka 

inte får beviljat en ersättning. Målet år 2020 är 9 ersättningsdagar per år/person. 

Detta drabbar de med tunga jobb och de med sämst utbildning. Med andra ord en 

klassbestämmelse vilket är långt ifrån ett jämlikt och solidariskt 

socialförsäkringssystem där alla ska få hjälp, ekonomiskt och övrigt, allt efter behov.  

Denna utveckling är ovärdigt i ett litet rikt land som Sverige.  

Ändra lagen och öppna plånboken.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås: 

Att Distriktsstyrelsen får i uppdrag att hos regeringen kräva en översyn av social-

försäkringssystemet. 

Att Översynen utmynnar i att vi återställer till ett socialförsäkringssystem som bygger på 

jämlikhet och solidaritet och allas rätt till ekonomisk trygghet. 

 

Täby 2017-11-13 

Jan Aspefjord  

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionen belyser problem med olika socialförsäkringssystem, framförallt 

assistansersättningen. Detta är ett angeläget ämne som också uppmärksammas av 

regeringen i höstbudgeten 2018.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet, måndagen den 4 december att motionen 

sända in den som  enskild motion till Socialdemokraternas 

distriktårskongress, Stockholms län 21-22 april 2018. 

 

Täby 28 november 2017 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

 

Föredragande: Natalie Sial  

 



 
 

 

Motionären lyfter en angelägen fråga gällande våra gemensamma våra 

socialförsäkringar. När livet händer, när man blir sjuk eller är oförmögen att arbeta 

eller på andra sätt behöver hjälp och stöd ska vi ha system som gör att man ska 

kunna leva ett värdigt och självständigt liv, arbeta och ägna sig åt fritidsintressen och 

ta del av samhället precis som alla andra.  

 

Den gamla borgerliga regeringen satsade på att sänka skatten, det gjorde man med 

lånade pengar och genom att urholka den svenska gemensamma välfärden. Det 

drabbade också våra trygghetssystem. De svenska socialförsäkringarna är fortfarande 

ganska omfattande men har ett behov av en uppdatering mycket riktigt som 

motionären skriver. Det lönar sig dock att ha en socialdemokratiskt ledd regering, 

framförallt en regering som också är handlingskraftig. Regeringen har legat i och 

tillsatt en rad utredningar för att styra upp brister i socialtjänstlagen, våra system och 

funkispolitiken.  

 

Den 26 maj 2016 beslutade regeringen att genomföra en översyn av insatser enligt 

LSS och assistansersättningen (Dir. 2016:40). Syftet med den översynen är att se över 

assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (SFB) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med den utredningen är att skapa en 

långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling av personlig assistans och mer 

ändamålsenliga insatser i LSS. Syftet är också att se över om lagstiftningen främjar 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, man ska lämna förslag 

på nödvändiga förändringar i regelverket. Utredningen ska redovisas 1 oktober 2018. 

Distriktsstyrelsen är liksom partistyrelsen mycket angelägen om att intentionerna 

bakom LSS-lagstiftningen ska gälla.  

 

Den 15 maj 2017 presenterade regeringen sin funktionshinderpolitik. Nytt nationellt 

mål och ny inriktning för funktionshinderpolitiken:  

Nationellt mål: Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 

utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 

personer med funktionsnedsättning. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att 

barnrättsperspektivet ska beaktas. 

 

Ny inriktning: För att nå det nationella målet ska genomförandet av 

funktionshinderspolitiken inriktas mot de fyra områdena: principen om universell 

utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för 

individens självständighet och att förebygga och motverka diskriminering. 

Funktionshinderpolitiken innehåller en rad målsättningar som handlar om alltifrån 

översyn av termen nedsatt arbetsförmåga och samspelet mellan 

arbetsmarknadspolitiken och aktivitetsersättningen i sjukförsäkringen till tillgängliga 



 
 

 

lärmiljöer, övergång från gymnasiesärskola till arbetsliv, stöd till föräldrar som har 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uppdrag om kvalitet i 

färdtjänsten, uppdrag om tillgänglighet och användbarhet inom transportsystemet, 

boende i gruppbostad eller i bostad med särskild service enligt LSS m.m.  

 

Regeringen har även den 6 april 2017 tillsatt en särskild utredare som ska göra en 

översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Regeringen 

formulerar syftet med översynen att man vill utforma en jämlik socialtjänst som 

bidrar till social hållbarhet. Individen i fokus och med tidiga, förebyggande och 

trygghetsskapande insatser som ger omvårdnad och omsorg utifrån individens 

enskilda behov och egna ansvar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 

2018. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  avslå motionen 

 

 
  

 

Finanspolitiska rådet säger i december 2015 – “Vi måste utmana det gamla 

systemet”. Varpå (s) reagerar med ryggmärgen som att det handlar om att skapa en 

underklass av fattiga!  

Det framförs ibland till exempel att hotell och restaurangs kollektivavtal medger en 

lägsta lön om 14.049 kronor, vilket är helt riktigt, om den anställda är under 17 år. De  

flesta nyanländ är inte i den åldern. Lönen ökar däremot rätt snabbt; Fr.o.m. 18 

år 16.158, Fr.o.m. 19 år 17.576 o.s.v. (Riksavtalet Visita-HRF 1 april  2017)  

 Lönebildningen är i Sverige inte i första hand en politisk fråga utan beslut om denna 

fattas av arbetsmarknadens parter. En ordning som gällt sedan det s.k 

Saltsjöbadsavtalet på -30 talet och tjänat Sverige väl.  

 Varför tycker jag att det är viktigt att socialdemokratin då tar upp denna fråga om 

“hur att skapa ekonomiskt incitament för att anställa rubricerade personer?”  Jo helt 



 
 

 

enkelt därför att då kan man ha initiativet i en debatt och leda den, istället för att bli 

slagpåse i en fråga som engagerar många tyckare utan större vetande.  

 Jämför lönerna ovan med den inkomst en nyanländ utan arbete har. Jag är övertygad 

om att även om kollektivavtalet skulle medge att man t.ex. kan jobba på "nivån" 18 

/19 år under ett antal år som nyanländ och under en introduktionstid så skulle 

utfallet bli positivt för individen. Många förespråkare (oftast av borgerlig typ) 

framförallt för “enklare jobb” nämner också den svarta sektor som finns, växer och 

idag är så omfattande i vissa delar av Sverige att den är närmast osannolik, och att 

den drivs av de "höga" lönerna.  

 Låt mig ge ett konkret exempel. En nyanländ person, 30 år med akademisk 

utbildning som genomgått SFI och pratar en basal svenska skulle med hänvisning till 

det kollektivavtal som ibland hävdas ger en lönenivå på SEK 14.049, i verkligheten 

utan att arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet uppbära SEK 21.880 + sociala 

avgifter.  

 Håll med om att den här personen utan att att  fördenskull hamna i ett livslångt 

fattigdomsträsk skulle kunna ges möjlighet att i) arbeta under kanske 2-3 år på "18-

års avtalet". ii) Om det dessutom skulle ges en rabatt på sociala avgifter, och kanske 

ett speciellt skatteavdrag så skulle denna persons konkurrenskraft och möjlighet att 

etablera sig i Sverige väsentligt förbättras.  

  

Jag yrkar att partiet snarast erkänner problematiken med den rådande 

lönesättningen och distriktet via riksdagen driver frågan att utforma ett 

förslag enligt ii) ovan.  

 

Michael Henriksson (s)  Nykvarn  

 

Nykvarns Arbetarekommun har vid medlemsmöte den 20 november 2017 

behandlat motionen och beslutat att skicka den som enskild.  

Jörgen Runholm  Sekreterare  

 

Föredragande: Boel Godner  

 

Motionären tar upp frågan om lönenivå för nyanlända. Det är lätt att sympatisera 

med tanken att det ska vara lättare än idag för nyanlända i allmänhet att komma in på 

arbetsmarknaden men att fatta beslut på en distriktskongress om lönenivåer är fel väg 

att gå. Den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar 

fram de villkor som ska gälla på arbetsmarknaden har tjänat Sverige väl. Det vore 

väldigt olyckligt ifall Socialdemokraterna medverkar till att frångå detta arbetssätt. 



 
 

 

Tvärtom behöver vi agera för att slå vakt om den svenska modellen när den hotas 

genom krav på lagstiftning om lönenivåer från de borgerliga partierna. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen 

Sverige och en del kommuner i vårt land är svårt segregerade. I Stockholms län visar 

sig segregationen i ojämlikhet, utnyttjande av nyanlända på en svart hyres- och 

arbetsmarknad och i vissa fall att både parallella strukturer växer fram i flera 

bostadsområden. 

Den här trenden måste vändas nu om vi inte för mycket lång tid framöver cementera 

segregationen i vårt land och i vårt län. 

För att bryta segregationen behövs flera saker göras samtidigt. 

För det första måste rätten för asylsökande i Sverige att välja eget boende direkt vid 

ankomsten upphöra. Alldeles för många som ordnar eget boende hamnar i 

trångboddhet, utanförskap och svarta hyreskaruseller i några av fattigaste 

bostadsområden redan de första dagarna i Sverige. 

För det andra behöver det vara straffbart att inte bo där man är skriven. I flera 

bostadsområden i Sverige vet vi inte vilka som bor i lägenheterna. Möjligheten att 

köpa sig rätten att skriva sig på en adress utan att bo där har lett till oordning både i 

flyktingmottagandet och på bostadsmarknaden. 

För det tredje behöver alla nyanlända fördelas mellan landets alla kommuner. 

Bosättningslagen är bra och verkar fungera hyggligt men när nästan hälften av alla 

nyanlända fortfarande väljer att ordna boende på egen hand fortsätter segregationen 

att öka.  

Socialdemokraterna i Södertälje föreslår distriktskongressen att besluta 

Att möjligheten för asylsökande att ordna boende på egen hand avskaffas 

Att det blir straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor 

Att det blir straffbart att sälja möjligheten att skriva sig på en adress där köparen 

inte avser att bo 

Att bosättningslagen utökas till att omfatta samtliga som får uppehållstillstånd 

Att Socialdemokraterna i Stockholms län driver dessa frågor 

Södertälje arbetarekommuns styrelse beslutade 2017-11-07 

Att förslå medlemsmötet att anta motionen som arbetarekommunens egen och sända dem till 

 

Södertälje arbetarekommuns medlemsmöte beslutade 2017-11-15 



 
 

 

Att anta motionen som sin egen och sända den till distriktskongressen 

2018.Under året har outsourcing och dess hantering, eller brist på hantering, 

återkommande publicerats i olika massmedia. 

 

Föredragande: Claes Thunblad  

 

Segregationen och dess konsekvenser i form av ojämlikhet, utsatthet och brottslighet 

är ett av de stora samhällsproblem som Socialdemokraterna har att lösa de 

kommande åren.  

Det är tydligt att dagens EBO-lagstiftning har bidragit till segregation och ovärdiga 

boendeförhållanden. Den Socialdemokratiska partikongressen 2017 har tagit ställning 

för att lagen bör avvecklas och ersättas med ett nytt system motverkar segregation 

och gynnar integration.  

Regeringen har tillsatt Mottagandeutredningen som har i uppdrag att föreslå åtgärder 

för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, 

nyanlända och ensamkommande barn. Utredningen ska slutredovisas senast den 31 

mars 2018. Styrelsen anser att vi bör avvakta slutsatserna från utredningen innan vi 

tar ställning för en så stor förändring som att helt avskaffa möjligheten för 

asylsökande att ordna eget boende.  

 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det bör bli straffbart att sälja 

möjligheten att skriva sig på en adress där köparen inte avser att bo. Det är en cynisk 

handel med kontrakt som möjliggör kriminellt utnyttjande av bostadsbeståndet. Att 

göra det olagligt att skriva sig på en adress där man inte bor riskerar däremot att slå 

mot individer i utsatta situationer. Lagen bör inte kriminalisera enskilda utsatta utan 

snarare de fastighetsägare som skor sig på deras situation.   

Det är tveksamt om en utvidgad bosättningslag är det bästa sättet att ordna hela det 

svenska flyktingmottagandet. Bosättningslagen kom till som ett svar på 

flyktingsituationen 2015 och behöver hur som helst utvärderas för att se hur väl och 

rättvist den lyckas sprida ansvaret för mottagandet mellan alla Sveriges kommuner.  

Återigen vill styrelsen hänvisa till Mottagandeutredningen och vikten av att få till ett 

enhetligt och sammanhållet system för flyktingmottagandet. Snarare än att låsa sig till 

en mycket snabbt framtagen lag som visat sig fungera för tillfället behövs ett 

helhetsgrepp för ett långsiktigt hållbart och solidariskt mottagande av asylsökande i 

Sverige.   

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 



 
 

 

 

att  bifalla att-sats 3 och 5 

 

att besvara att-sats 1  

  

att  avslå att-sats 2 och 4  

 

 
Socialdemokratisk politik präglas sedan lång tid tillbaka av pragmatism och stor 

förmåga att finna lösningar även på svåra politiska frågor. Politiska beslut fattas som 

regel utifrån våra värderingar och den aktuella politiska situationen som föreligger vid 

varje tidpunkt. Rätt ofta förändras förutsättningarna och förändringar måste göras i 

politiken. Utgångspunkten för vår politik bör vara partiets grundläggande värderingar 

om alla människors lika värde och rätt.   

När det gäller frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande ungdomar som 

kommit till Sverige de senaste åren bör den hanteras med stor fingertoppskänsla. 

Det är många som vill att utvisningarna av ensamkommande ungdomar till 

Afghanistan ska stoppas därför att utvisningarna är inhumana, djupt omoraliska och 

går emot socialdemokratins kärnvärden. Man ser också att utvisningarna många 

gånger sker på allt för lösa grunder, upplevs rättsosäkert och berör ungdomar som 

vistats flera år i Sverige i väntan på ett bättre liv.  

Sverige var ett av de länder som tog emot flest antal flyktingar i EU under 2015. 

Under hösten 2015 sa Sverige stopp och ändrade sina migrationsregler. Under 2015 

tog Sverige emot över 35 000 ensamkommande barn. Hittills i år är siffran 593 barn 

enligt Migrationsverket.  

Nu väntar 10 000 ungdomar som kom till Sverige huvudsakligen före förändringen 

av migrationspolitiken 2015 på beslut om avvisning. Det var de dåvarande svenska 

migrationsreglerna som möjliggjorde för dessa ungdomar att komma till Sverige. För 

detta förhållande måste Sverige som land ta ansvar. Det rör unga människor som 

vistats flera år i Sverige nu. Det föreligger här särskilda förhållanden som måste 

hanteras särskilt.  



 
 

 

Det innebär inte att alla utvisningar till t.ex. Afghanistan ska stoppas eller att det ska 

gälla alla asylsökande från Afghanistan. Gällande asylregler bör kunna tillämpas även 

fortsättningsvis i övrigt.  

Av tradition och ideologi brukar vårt parti klara problem som rymmer motsättningar 

och hittar nästan alltid ett handlingsutrymme i skärningspunkten mellan olika behov 

och krav. Låt oss försöka hitta detta handlingsutrymme också nu – ett 

handlingsutrymme som ger en praktisk lösning för de ungdomar som kommit till oss 

före den 24 november 2015 utan att sända några nya signaler ut över världen. Vad 

kan vi då göra? 

Det finns några förändringar i nuvarande politik som borde kunna komma ifråga – 

här är några exempel: 

Alla ensamkommande som varit här i över 2 år utan slutligt beslut från ska få en 

”asylprövning light”. Dvs få stanna om de inte kan beläggas med kriminella 

handlingar i Sverige.  

Ingen skall avvisas till ett land vederbörande aldrig vistats i. 

Åldersbedömningarna ska inte vara ensamt avgörande. Barnpsykologkompetens ska 

användas i bedömningarna av ungdomarnas berättelser. 

18 - 24-åringar som fått avslag ska omfattas av gymnasiereformen. Avbryts 

utbildningen utan giltigt skäl gäller avslaget.  

God man ska kvarstå under hela asylprövningsprocessen 

Samverkan måste ske med kommunerna för att stoppa omflyttningar i onödan. 

Hänsyn tas till att situationen i Afghanistan försämras kontinuerligt 

Barnperspektivet måste råda. 

Distriktskongressen föreslås därför besluta att länsriksdagsgruppen får i 

uppdrag 

Att  på lämpligt sätt verka för att i så stor utsträckning som möjligt underlätta för de 

ensamkommande barn och unga som kom till Sverige före 24 november 2015 att få 

uppehållstillstånd i Sverige 

Partiledningen måste sträcka ut handen – till oss som engagerat oss i dessa frågor och till de 

ensamkommande unga. 



 
 

 

Carin Flemström 

Dalarö 

 

Utlåtande över motion nr 14 

Motionären lyfter fram en viktig och samtidigt svår politisk fråga som rör 

ensamkommande ungdomar som vistas i Sverige sedan flera år. Pragmatiska 

lösningar bör diskuteras och sökas. 

 

Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet besluta  

att motionen skickas till distriktskongressen som arbetarekommunens egen.  

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

Socialdemokratisk politik präglas sedan lång tid tillbaka av pragmatism och stor 
förmåga att finna lösningar även på svåra politiska frågor. Politiska beslut fattas som 
regel utifrån våra värderingar och den aktuella politiska situationen som föreligger vid 
varje tidpunkt. Rätt ofta förändras förutsättningarna och förändringar måste göras i 
politiken. Utgångspunkten för vår politik bör vara partiets grundläggande värderingar 
om alla människors lika värde och rätt.   

När det gäller frågan om uppehållstillstånd för ensamkommande ungdomar som 
kommit till Sverige de senaste åren bör den hanteras med stor fingertoppskänsla. 

Det är många som vill att utvisningarna av ensamkommande ungdomar till 
Afghanistan ska stoppas därför att utvisningarna är inhumana, djupt omoraliska och 
går emot socialdemokratins kärnvärden. Man ser också att utvisningarna många 
gånger sker på allt för lösa grunder, upplevs rättsosäkert och berör ungdomar som 
vistats flera år i Sverige i väntan på ett bättre liv.  

Sverige var ett av de länder som tog emot flest antal flyktingar i EU under 2015. 
Under hösten 2015 sa Sverige stopp och ändrade sina migrationsregler. Under 2015 



 
 

 

tog Sverige emot över 35 000 ensamkommande barn. Hittills i år är siffran 593 barn 
enligt Migrationsverket.  

Nu väntar 10 000 ungdomar som kom till Sverige huvudsakligen före förändringen 
av migrationspolitiken 2015 på beslut om avvisning. Det var de dåvarande svenska 
migrationsreglerna som möjliggjorde för dessa ungdomar att komma till Sverige. För 
detta förhållande måste Sverige som land ta ansvar. Det rör unga människor som 
vistats flera år i Sverige nu. Det föreligger här särskilda förhållanden som måste 
hanteras särskilt.  

Det innebär inte att alla utvisningar till t.ex. Afghanistan ska stoppas eller att det ska 
gälla alla asylsökande från Afghanistan. Gällande asylregler bör kunna tillämpas även 
fortsättningsvis i övrigt.  

Av tradition och ideologi brukar vårt parti klara problem som rymmer motsättningar 
och hittar nästan alltid ett handlingsutrymme i skärningspunkten mellan olika behov 
och krav. Låt oss försöka hitta detta handlingsutrymme också nu – ett 
handlingsutrymme som ger en praktisk lösning för de ungdomar som kommit till oss 
före den 24 november 2015 utan att sända några nya signaler ut över världen. Vad 
kan vi då göra? 

Det finns några förändringar i nuvarande politik som borde kunna komma ifråga – 
här är några exempel: 

Alla ensamkommande som varit här i över 2 år utan slutligt beslut ska få en 
”asylprövning light”. Dvs få stanna om de inte kan beläggas med kriminella 
handlingar i Sverige.  

Ingen skall avvisas till ett land vederbörande aldrig vistats i. 

Åldersbedömningarna ska inte vara ensamt avgörande. Barnpsykologkompetens ska 
användas i bedömningarna av ungdomarnas berättelser. 

18 - 24-åringar som fått avslag ska omfattas av gymnasiereformen. Avbryts 
utbildningen utan giltigt skäl gäller avslaget.  

God man ska kvarstå under hela asylprövningsprocessen 

Samverkan måste ske med kommunerna för att stoppa omflyttningar i onödan. 

Hänsyn tas till att situationen i Afghanistan försämras kontinuerligt. 

Barnperspektivet måste gälla. 

Distriktskongressen föreslås därför besluta att länsriksdagsgruppen får i 
uppdrag 



 
 

 

Att  på lämpligt sätt verka för att i så stor utsträckning som möjligt underlätta för 
ensamkommande barn och unga som kom till Sverige före 24 november 2015 att få 
uppehållstillstånd i Sverige 

Partiledningen måste sträcka ut handen – till oss som engagerat oss i dessa frågor och till de 
ensamkommande unga. 

 

Nacka den 26 november 2017 

Mia Maria Rosenqvist 

Nacka Arbetarekommun 

 

Yttrande från Nacka Arbetarekommun 

Ämnet är högst aktuellt och debatteras på flera håll. Eftersom att regeringen nu 
27/11 - 17 fattat en överenskommelse med mp om särskilda möjligheter för dessa 
barn att få sina uppehållstillstånd omprövade menar vi att frågan är behandlad. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen 

- Att medlemsmötet anser motionen besvarad  

 

Nacka Arbetarekommuns medlemsmöte 171128 beslöt att anse motionen 
besvarad. 

Föredragande: Natalie Sial  
 

Motionärerna lyfter en mycket viktig fråga ensamkommande barns förutsättningar att 

få uppehållstillstånd i Sverige. Socialdemokratin har mycket riktigt som motionärerna 

skriver alltid funnit pragmatiska lösningar till svåra samhällsutmaningar. 

Motionärerna menar att politiken måste drivas med fingertoppskänsla, 

distriktsstyrelsen menar att det snarare är rättssäkerhet och solidaritet som är viktigt.  

 



 
 

 

Det är mycket riktigt så att Sverige tog emot 35 000 ensamkommande barn 2015, det 

motsvarar 40% av alla de ensamkommande barnen som kom till EU under samma 

period. Sverige har och tara fortfarande stort ansvar för människor som flyr från krig 

och är i behov av skydd. Det är vi stolta över. Men vi kan inte ensamt ta ansvar för 

alla som söker skydd. Vi måste ta ett gemensamt ansvar i hela EU. Det har EU råd 

med och det är moraliskt rätt.  

 

Motionärerna menar att distriktet ska verka för att underlätta för de barn som kom 

till Sverige innan före 24 november 2015 ska få uppehållstillstånd i Sverige. Här 

menar distriktsstyrelsen att asylprövningar ska ske rättssäkert och varje enskilt fall ska 

granskas. Politiken sätter ramarna myndigheterna utövar. Att generellt underlätta är 

svårt då det är ett avsteg från den rättssäkra prövning som vi anser måste göras. 

Däremot måste politiken ge myndigheterna rätt förutsättningar till rättssäkra 

prövningar. Det ges genom ramar och rätt resurser samt inriktning. 

Migrationsverkets mycket långa handläggningstider har tyvärr lett till att en hel del 

unga har hunnit fylla 18 år under tiden och då prövas som vuxna. Möjligheten till att 

få uppehållstillstånd på grund av studier har varit för otydlig och få har fått chansen. 

Det finns alltså ett par områden där systemet är i vägen för en god prövning. Därför 

var det bra att regeringen i november 2017 meddelade en  hel del justeringar som just 

underlättar för den gruppen ensamkommande unga att få en ny prövning.  

 

De nya beskeden från regeringen är just att de som drabbats av långa 

handläggningstider får en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial 

nivå. De som avses är just de ensamkommande som sökte asyl innan 24 november 

2015 och som har väntat minst 15 månader på besked, har fått sin asylansökan 

prövad enligt den nya lagen (dvs efter den 20 juli 2016), registrerats som barn vid 

ankomst, studerar, har studerat eller har avsikt att studera på gymnasial nivå, 

fortfarande befinner sig i landet och inte begått något brott. Regeringen har även 

breddat vilka utbildningar som gäller förutom introduktionsprogram och nationellt 

program på gymnasium och komvux och folkhögskola även de elever som går på ett 

så kallat Yrkespaket. Det här nya lagstiftningsförslaget måste få stöd i riksdagen och 

avses börja gälla innan sommaren 2018.  

 

Distriktsstyrelsen menar att det är helt rätt väg att gå och att det beskedet också 

innebär att fler ensamkommande som kom innan den 24 nov 2015 får stanna. Mot 

bakgrund av det anser distriktsstyrelsen att motionerna kan anses besvarade. 

 



 
 

 

Distriktsstyrelsen förslår distriktskongressen besluta 

att anse motionerna besvarade  

 

 

Med bakgrund av att SFI inte är obligatoriskt som i sin tur leder till att de icke 

svensktalande nyanlända hamnar i segregation och utanförskap. Eftersom att vissa 

fortsätter att studera på SFI medan en stor andel hoppar av på grund av vissa 

omständigheter. För att underlätta integrationen av nyinkomna så måste staten se till 

det blir obligatoriskt SFI. Dessa personer behöver få språkliga redskap såsom att lära 

sig att tala, skriva och läsa svenska för ett aktivt och deltagande i samhälle och 

arbetsliv. Genom kunskap om det svenska språket tas barriären bort för att de 

nyanländas integrering och på sikt hamnar dem inte i utanförskap.  

Jag menar att väntetiden för den asylsökande kommer att kännas mer betydande när 

hen får ta del av den svenska språket och på detta sätt anpassa sig i samhället. För att 

när man väl lär sig att läsa och skriva svenska, lär man sig även Sveriges normer, 

kultur och traditioner.  

Därmed yrkar jag för:  

Att SFI ska bli obligatoriskt för de icke svensktalande nyanlända.    

Vusal Quliyev   

Ordförande för S-föreningen i Jordbro och vice ordförande i SSU-Haninge 

 

Utlåtande över motion nr 6  

Svenska för invandrare (sfi) regleras i skollagen (2010:800). Ett eventuellt införande 

av obligatorisk sfi är alltså en fråga för riksdagen. 

Arbetarekommunen styrelse föreslår medlemsmötet besluta 

 

att  motionen skickas till distriktskongressen som enskild. 

 

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 



 
 

 

Föredragande: Sara Kukka Salam  
 
Motionären lyfter den mycket viktiga och angelägna frågan om behovet av att 
underlätta för integration av nyanlända. Som lösning för en underlättad integration 
föreslår motionären att svenska för invandrare, SFI, görs obligatorisk för alla 
nyanlända. 
 
Med begreppet ”nyanländ” avser Migrationsverket en person är någon som är 
mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av 
flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara 
nyanlända. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att det svenska språket är en nyckel för 
en god integration då språk underlättar för individer att dels kommunicera med andra. 
Kunskaper i svenska språket underlättar även möjligheten att ta till sig kunskap som 
främjar ett aktivt deltagande i den svenska demokratin. Språkbrister är dock inte enda 
hindret mot en lyckad integration. 
 
Precis som motionären skriver är det idag inte obligatoriskt för alla nyanlända personer 
att studera svenska för invandrare, SFI. Dock gäller sedan 1a januari 2018 en 
utbildningsplikt för nyanlända. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar 
del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av 
utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, 
annars kan ersättningen dras in. En nyanländ som har kort utbildning och som därför 
inte bedöms kunna komma i arbete under sin tid i Arbetsförmedlingens 
etableringsprogram ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. Detta anser styrelsen vara i 
sin ordning då individer behöver bidra med att göra sig mer anställningsbara i Sverige 
för att erhålla ekonomiskt stöd.  
 
Om en nyanländ däremot bedöms ha förutsättningar för att kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden, även utan att ha studerat svenska, sätts idag insatser in för att matcha 
individen till arbete. Att alla nyanlända ska komma i arbete är regeringens främsta 
fokus. Fler och fler företag i Sverige har engelska som arbetsspråk och därför gärna 
rekryterar nyanlända som besitter en särskild kompetens som företaget efterfrågar före 
individen talar svenska. Detta är vanligt inom tex IT-branschen. Att individer har egen 
försörjning är en förutsättning för ett liv i frihet och stärker den svenska välfärden. 
Istället för att göra SFI obligatoriskt för alla nyanlända vill vi se att kommuner 
anstränger sig för att erbjuda SFI i format och under tider som är möjliga att kombinera 
språkstudier med arbete.  
 
Om en person har uppehållstillstånd i Sverige och är folkbokförd i en kommun har 
hen rätt till SFI. Vill en nyanländ lära sig den svenska språket medan hen väntar på 
beslut gällande sin asylansökan hänvisas den nyanlände idag till frivilligorganisationer 



 
 

 

och studieförbund som erbjuder studiecirklar i svenska. Denna möjlighet att 
regeringen stärk. Alla nyanlända ska uppmuntras att lära sig svenska från dag ett i 
Sverige. Styrelsen delar således motionärens åsikt om att möjligheten att studera 
svenska språket ska ges under asylprocessen. Styrelsen vill dock inte låsa sig till att detta 
ska inom ramen för enbart SFI. SFI är en språkkurs med kursplan som ges inom 
vuxenutbildningen. Det råder idag stor brist på behöriga SFI-lärare och det vore därför 
inte möjligt att erbjuda alla asylsökande möjlighet att studera svenska på SFI under 
asylprocessen. Detta behov täckas istället av studieförbund och frivilligorganisationer.   
Slutligen vill vi lyfta fram att vi är övertygade om att människor vill göra rätt för sig 
och underlätta sin tillvaro i Sverige. I det ingår att lära sig svenska. Det tror vi även är 
orsaken till att en hög andel väljer att studera svenska, både inom SFI och inom 
studieförbundens verksamhet.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att avslå motionen  

 

att bifalla tilläggs-att-satsen: Socialdemokraterna i Stockholms län ska 

verka för att nyanlända personer ges möjlighet att studera svenska 

språket från dag ett i Sverige 

 

 

 

 

Idag lever tusentals unga människor i Sverige som riskerar utvisning till Afghanistan. 

Ett land drabbat av omfattande inre konflikt och vars säkerhetsläge stadigt försämras. 

Migrationsverkets nuvarande bedömning, att internflykt är ett alternativ och att unga 

individer därmed kan återsändas, möter stark kritik både internationellt och 

nationellt. Amnesty International skriver i rapporten Forced Back to Danger att 

återsändandet av asylsökande till Afghanistan bryter mot internationell rätt och 

uppmanar samtliga EU-länder att upphöra med utvisningar till landet. Röda Korset, 

som på grund av säkerhetsläget minskat sin närvaro i Afghanistan, menar på att 

Sverige riskerar att bryta mot sina folkrättsliga förpliktelser om man fortsätter med de 

planerade utvisningarna. I UNAMA:s (United Nations Assistance Mission in 

Afghanistan) halvårsrapport 2017 konstateras: 

Reflecting the extent to which the armed conflict invaded the lives of Afghans countrywide 

during the first half of the year, violence killed and maimed civilians in nearly every 

conceivable setting of day to day life. Civilians lost their lives, limbs, sight or suffered harm 



 
 

 

while inside of their own homes, travelling on public roads, attending classes, praying in 

mosques, purchasing food, playing outside, working in offices, laboring in agricultural fields, 

visiting the bank, and lying in hospital beds.  

I tillägg till det generella säkerhetsläget i landet fördjupas problematiken när flertalet 

av de som utvisas är unga människor som sökt asyl som ensamkommande barn, men 

som efter onormalt lång handläggningstid samt tveksamma åldersuppskrivningar fått 

sina ärenden bedömda som vuxna. De medicinska åldersbedömningar som 

genomförs av Riksmedicinalverket (RMV), som i många fall ligger till grund för 

Migrationsverkets åldersbedömningar, har kritiserats både internt och externt för att 

lida av allvarliga vetenskapliga och metodologiska brister. Erfarenheter från 

frivilligorganisationer så som FARR (Flyktinggruppernas riksråd) visar också att 

Migrationsverket i sina bedömningar fortsatt utgår ifrån en vuxenpresumtion. Vid 

tveksamma fall följer Migrationsverket i regel en restriktiv linje och skriver således 

upp åldern på den asylsökande trots att annan dokumentation och vittnesmål visar 

att den asylsökande är under 18.  

Socialdemokraterna skall vara en garant för att Sverige uppfyller sina internationella 

förpliktelser och vara en garant för en rättssäker och human asylprocess. De fortsatta 

utvisningarna av unga människor till Afghanistan leder dock till att Sverige riskerar 

att bryta mot internationell rätt och folkrättsliga principer. De långa 

handläggningstiderna är inhumana och osäkerheten i åldersbedömningarna leder till 

att rättssäkerheten urholkas. Det är därför av största vikt att utvisningarna till 

Afghanistan upphör tills dess att säkerhetsläget förbättrats och att rättssäkerheten i 

samband med åldersbedömningar av asylsökande barn stärks. 

 

Jag yrkar därför på att Socialdemokraterna i Stockholms läns 

distriktsårskongress beslutar: 

Att partiet skall verka för att utvisningar till Afghanistan tillsvidare upphör 

innan säkerhetsläget förbättrats. 

Att  partiet verkar för att beslut avseende minderårigas asylansökan skall ta 

utgångspunkt i den asylsökandes ålder på det datum ansökan lämnades 

in och inte den asylsökandes ålder på det datum då beslutet tas. 

Att  partiet verkar för att vid tvivel i åldersbedömningar för asylsökande 

ensamkommande barn skall fördelen tydligare tillerkännas den 

asylsökande.  

Att partiet verkar för att uppehållstillstånd på grund av särskilt och 

synnerligen ömmande omständigheter återinförs. 

 

David Thell, Vallentuna Arbetarekommun 

 

 



 
 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionen som sin egen. 

 

 

 

 

Den 20:e september valde Asad, en 18-årig afghansk asylsökande med svår 

synnedsättning att ta sitt liv efter att migrationsverket beslutat att utvisa honom och 

hans lillebror Esmat. Detta var ett beslut som i efterhand kom att visa sig vara fattat 

på felaktiga grunder. Vi försöker att få migrationsverket och beslutsfattare i 

migrationsfrågor att omvärdera sin uppfattning om läget i Afghanistan för att 

undvika att personer utvisa utan tillräcklig information som grund till beslut. Tyvärr 

är det för sent för att rädda Asads liv, men vi kan fortfarande agera mot bristerna för 

att rädda andra. Migrationsverket erkände själva bristerna och medgav att de skulle 

vidta omedelbara interna åtgärder. Detta anser vi dock kommer ta avsevärd tid både 

för planering och införande. Många afghaner har redan nu valt självmord framför 

utvisning. Vi vill således snabbt komma fram till en konstruktiv lösning på denna 

situation. Antalet personer som väljer att ta sina egna liv blir större och desto fler 

människor som utvisas med överhängande risk för eget liv desto mer svärtas Sveriges 

bild som en humanitär stormakt.  

  

Därför yrkar vi: 

  

Att1 Stoppa utvisningarna omedelbart på grund av bristande information. Dessutom 

har den amerikanska underrättelsetjänsten uttalat sig om att läget i Afghanistan 

kommer att förvärras om inget görs på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare. I olika 

fall så har FN direkt lagt sig i och avbrutit avvisningar. Asad ansågs också förmögen 

att förse Esmat med ett kontaktnätverk i Afghanistan, vilket också senare ansågs som 

en felaktig bedömning. Migrationsverket har själva sagt att landinformationen inte 

var tillräcklig vid bedömningen av de båda brödernas asylskäl. 

 

Att2 Migrationsverkets generaldirektör samt rättschef behöver utökad kunskap om 

Afghanistan och detsamma gäller för migrationsdomstolen. Domare skulle behöva 

en gedigen kunskap om Afghanistan eller ha stöd från någon rådgivare. 

Asylrättsprövning sker fyrkantigt trots en komplex situation. Lagar är dessutom ofta 



 
 

 

fattade utifrån en svensk kontext som har stora brister vid tillämpning mot den 

afghanska kontexten. 

 

Att3 Migrationsministern utlysa tjänster för experter att specialisera sig i afghanska 

frågor. Detta ser vi som en nyckel till en mer effektiv migrationspolitik. 

Specialistkunskap är något som även med fördel kan utökas på EU-nivå. Det behövs 

utbildning av fler specialister på frågor rörande afghansk historia, kultur, traditioner, 

samhällsfrågor, folkgrupper, politik, nyckelpersoner och geografi samt hur de olika 

delarna påverkar varandra både nu och i ett framtidsperspektiv. Vi har experter 

specialiserade på många länder och det behövs även om Afghanistan. Att detta sker 

är mycket viktigt då utsatta kvinnor, personer ur förföljda minoritetsgrupper som 

Hazara, HBTQ-personer, religiöst oliktänkande och ateister riskerar att utvisas med 

stor fara för eget liv. Naturligtvis kommer det kosta pengar och ta mycket tid, men då 

det är en stor mängd flyktingar som ska bedömas och Afghanistan är ett land varifrån 

vi kan förvänta oss flyktingar även i framtiden anser vi att utbildning är en viktig 

investering som vi kan satsa på redan nu. 

 

Att4 Ompröva alla avslagna asylansökningar av personer med afghanskt 

medborgarskap. Eftersom många afghanska ungdomar har befunnit sig i Sverige 

under en lång tid har det kostat samhället stora ekonomiska resurser. En del har levt 

här 6 år utan att ha fått uppehållstillstånd och innan de har fått ett slutgiltigt beslut 

kan de därför ha levt här i 8 år. Många har börjat göra sig hemmastadda här och 

utbildar sig vilket gör att utvisningar blir ett slöseri med resurser så väl som 

människoliv. På grund av osäkerheten så är också psykisk ohälsa ett stort inslag. 

Många som var för unga för att utvisas när de kom till Sverige har också nu hunnit 

bli 18 och riskerar utvisning. 

 

Att5 Informera barn om asylprocessen och asylrätt på ett enkelt och lättförståeligt 

sätt och klargör vad som är godtagbara asylskäl. När personer inte vet om vad giltiga 

asylskäl är så undviker de t.ex. att berätta om traumatiska händelser som de har gått 

igenom och hotfulla situationer som de kan förväntas möta vid ett återvändande. Det 

finns fall då asylsökande inte har berättat om händelser för tjänstemän och således får 

avslag trots att giltiga asylskäl i själva verket fanns. Detta ställer även stora krav på en 

intervjuares förståelse för psykisk ohälsa och hur människor påverkas. 

 

Att6 Migrationsverket bör använda tolkar som har god kunskap i den asylsökandes 

språk, kunna de termer och begrepp som används inom asylfrågor samt ha en god 

kunskap om Afghanistan, olika folkgrupper och deras kultur. Kontroll bör ske för att 

fastslå om en asylsökande talar persiska eller dari. Det finns annars en stor risk att 

meddelanden förvanskas mellan asylsökande och tjänsteman. 

 



 
 

 

Tack! 

 

Marzieh Amiri  

Robin Sääsk  

 

Styrelsens motionssvar 

 

Styrelsen tackar motionärerna för en viktig motion. Motionen tar upp en aktuell fråga 

kring rätten att få asyl för personer från Afghanistan. Vi kan konstatera att 

Migrationsverket inte har hunnit med att behandla asylsökningar i den takt som vore 

önskvärt. En förklaring är det stora antal som anlände till vårt land 2015. En del av 

dem har hunnit rota sig i vårt land och hoppas på en framtid. Men vi anser att 

asylrätten måste prövas enligt de regler regering och riksdag fattat beslut om. Frågan 

är därför inte en fråga för distriktsstyrelsen att fatta beslut omkring utan för regering 

och riksdag i enlighet med regleringar från såväl EU som FN. Vi vill kunna ta emot 

flyktingar som flyr från krig och förföljelse. Men frågan är komplex och Sverige 

måste förhålla sig till hur andra EU-länder väljer att göra. Vi anser också det viktigt 

att påpeka att ministrar vars sig kan eller ska kunna tillsätta tjänster i statliga 

myndigheter, annat än generaldirektörer. Om det förekommit dåligt bemötande är 

detta givetvis beklagligt.  

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som enskild till 

distriktskongressen 

 

Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att sända in motionen som enskild. 

 

Föredragande: Yilmaz Kerimo 

 
Distriktsstyrelsen väljer att svara på dessa två motioner (E6, E7) i ett och 
samma utlåtande då de handlar om samma tema. 
 
Asylprövning innebär alltid svåra beslut. Så har det alltid varit och så kommer det 
alltid att vara. Alla kommer inte att kunna stanna, och varje avslag innebär svåra 
prövningar för den enskilde. För att vi ska kunna upprätthålla en solidarisk och 
långsiktigt hållbar migrationspolitik är det viktigt att det råder ordning och reda i 
asylsystemet. Det innebär att den som har skyddsskäl ska få stanna och att personer 
som efter en prövning har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska 
lämna Sverige och återvända.  



 
 

 

Varje person som söker asyl i Sverige ska få en rättssäker prövning och ett beslut 
inom rimlig tid. Lagstiftningen, som beslutats av riksdagen, styr vilka som får stanna 
och vilka som ska avvisas. Prövningen baseras bland annat på den sökandens 
uppgifter, dokument som ges in och fakta som för fram. Distriktsstyrelsen noterar 
att en asylsökande redan idag får frågan om vilket språk de talar i samband med 
asylansökan. Vad gäller vissa språk kan det även vara aktuellt att fråga om dialekt. 
Denna uppgift lägger grunden för tolkbokningen. Uppgiften om språk kan ändras 
om det framkommer att den sökande och tolken inte förstår varandra.  
Det är Migrationsverket som självständig myndighet som bedömer och fattar beslut 
om uppehållstillstånd. I den prövningen ingår alltid en bedömning av den aktuella 
säkerhetssituationen i hemlandet.  Migrationsverket följer och bedömer på löpande 
basis säkerhetsläget i bl.a. Afghanistan och verkets beslut om avvisning eller 
utvisning kan överklagas till domstol. Enligt FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, 
har Sverige en av världens mest rättssäkra asylprocesser. Distriktsstyrelsen har en 
tilltro till våra myndigheters och domstolars förmåga att göra de här svåra 
bedömningarna och rättssäkerheten är stark. Det är viktigt att vi har självständiga 
myndigheter och att politiken inte ska kunna påverka myndigheternas bedömningar 
eller kunna tillsätta tjänster i statliga myndigheter, annat än generaldirektörer. 
Migrationsverket har tillgång till ett omfattande informationsunderlag som man 
använder i bedömningen av personers eventuella behov av skydd. Det rör sig bl.a. 
om information från internationella organisationer, andra stater samt från egna besök 
i aktuella länder.  
Vid varje givet beslutstillfälle i enskilda ärenden, beaktas den information som just då 
finns tillgänglig. Det kan röra sig om dagsfärsk information, såväl som äldre men 
ändå relevant information. Den sökande får dessutom när som helst under processen 
tillföra både dagsaktuell såväl som äldre information till sitt ärende. 
Det kan konstateras att Migrationsverket inte har hunnit med att behandla 
asylsökningar i den takt som vore önskvärt. En förklaring är det stora antal 
asylsökande som anlände till vårt land 2015. När ett bra mottagande inte längre 
kunde garanteras, och flera grundläggande samhällsfunktioner sviktade, drev därför 
regeringen igenom en tillfällig asyllagstiftning mer i linje med övriga länders i EU. 
Lagstiftningen upphör att gälla sommaren 2019.  
För att flyktingmottagandet ska vara hållbart måste det finnas förutsättningar att ta 
emot asylsökande på ett bra sätt och ge de som får stanna förutsättningar att bo och 
arbeta. Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt, men det förutsätter 
ett fungerande gemensamt asylsystem i EU, med en mer harmoniserad lagstiftning 
och tillämpning. Partikongressen har också slagit fast att det inte är möjligt för 
Sverige att ha en lagstiftning som väsentligen skiljer sig från övriga länder i EU.  
Barnets bästa genomsyrar asyllagstiftningen. Det manifesteras i den svenska 
asyllagstiftningen bl.a. genom portalparagrafen om barnets bästa.  Där framgår, att i 
fall som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling 
samt barnets bästa i övrigt kräver.  Barns asylskäl ska prövas särskilt. Alla barn, som 
kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på. Distriktsstyrelsen vill dock 
understryka att principen om barnets bästa inte innebär att vara barn i sig är ett 
kriterium för uppehållstillstånd.  



 
 

 

Frågan om en asylsökande är under eller över 18 år är viktig, inte minst när det 
gäller boende och omvårdnad, men även när det gäller frågan om uppehållstillstånd. 
Ett starkt skydd för asylsökande ensamkommande barn är av största vikt. Det är 
viktigt för förtroendet för asylprocessen men också för barnens säkerhet. Barn ska 
behandlas som barn och vuxna ska behandlas som vuxna. Vuxna ska inte bo i 
boenden som är avsedda för barn. Myndigheterna gör en framåtsyftande bedömning 
av behovet av skydd vid beslutstillfället. Det är alltså omständigheterna vid tillfället 
för beslutet som blir avgörande. Detta gäller även frågan om ålder dvs. om man är 
över 18 år vid beslutstillfället bedöms man som vuxen.  
Vi vet också att en begränsad grupp, som registrerade sin ansökan innan den nya 
lagstiftningen aviserades den 24 november 2015, och som uppgav att de var 
ensamkommande barn, har hamnat i en annan situation än de skulle om 
handläggningstiderna varit mer normala. Denna grupp har behandlats som barn 
under stora delar av asylprocessen, men får på grund av bl.a. långa 
handläggningstider beslut som vuxna. Några har haft handläggningstider på uppåt 2 
år och i vissa fall längre. Regeringen anser därför att denna begränsade grupp 
ensamkommande unga som kom senast den 24 november 2015 och som drabbats 
av långa handläggningstider och därför kommit i en sämre situation ska få möjlighet 
till uppehållstillstånd för att gå färdigt sina gymnasiestudier. Det är ett förslag som 
regeringen söker förankring för hos andra partier i riksdagen. 
Bör nämnas också att ingen utvisning av barn sker om det inte finns en ordnad 
mottagning i hemlandet. 
 

Det är den asylsökande som har bevisbördan och ska göra sin ålder sannolik. I de fall 

åldern inte kan göras sannolik med hjälp av exempelvis handlingar måste en 

bedömning av åldern göras.  En medicinsk åldersbedömning kan vara en del av en 

sådan åldersbedömning. Rättsmedicinalverket som har kunskap och expertis i 

frågan har uppdraget av regeringen att genomföra och utfärda dessa 

utlåtanden för åldersbedömningar. Det är viktigt att komma ihåg att det är 

frivilligt att genomgå en medicinsk undersökning inom ramen för en asylprocess och 

att samtycke krävs. Frågor om värdering av bevis, inklusive tillämpningen av 

principen om benefit of the doubt, är en grundläggande del av arbetet med att handlägga 

och fatta beslut i asylärenden på Migrationsverket. Detta gäller även i frågan om 

bedömningen av ålder. 
 
 
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
 
att avslå motion E7 
 
att avslå att-sats 1, 3 och 4 i motion E6 
 
att anse att-sats 2 besvarad i motion E6 



 

 

 

 


