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Tvärförbindelse Södertörn är en viktig satsning för Södertörns utveckling. I RUFS 2010 pekades 
Kungens kurva, Flemingsberg och Handen ut som tre regionala centrum. Tanken var att binda 
dessa genom Södertörnsleden eller senare tvärförbindelse Södertörn. Frågan försenades dock av 
en långsam hantering från den förra regeringen och på grund av ny lagstiftning tvingades arbetet 
göras om från grunden, idag väntas den första spaden i marken långt efter 2020.  

Under lång tid har trycket på väg 73 och andelen tung trafik förväntas öka kraftigt som följd av 
Norviks hamn i Nynäshamn. Fullt utbyggd kommer Stockholm Norvik Hamn att har totalt 1 400 
meter kaj. Ytan för containerhamnen är cirka 250 000 kvadratmeter och för rorohamnen cirka 
100 000 kvadratmeter. Det första fartyget förväntas anlöpa 2020, alltså samtidigt som 
byggnationen av tvärförbindelse Södertörn. Den utökade tunga trafiken kommer på alltså öka på 
väg 73 långt innan den efterlängtade tvärförbindelsen kan komma på plats för att avlasta trycket. 

Samtidigt är detta ett av Sveriges mest spännande områden när det kommer till att växa, bara 
Handen och Vegaprojekten i Haninge som kommer att beröras av tvärförbindelsen kommer 
inom de närmaste åren för ca 10 000 nya invånare. Ny infrastruktur kommera att behövas för att 
inte bara täcka den ökning som redan sker utan också för att stimulera vidare tillväxt i regionen 
genom underlättande av t.ex. arbetspendling. 

Södertörn och Stockholmsregionen måste fortsätta att växa genom att binda ihop regionens delar 
och centrum om man ska behålla positionen som en av världens mest konkurrenskraftiga 
regioner. 

Med detta som bakgrund yrkar jag: 

att Socialdemokraterna i Haninge tar motionen som sin egen och sänder den vidare till 
distriktsårskongressen 

att Socialdemokraterna i Stockholms län fortsatt står bakom byggnationen av tvärförbindelse 
Södertörn och arbetar för att i största möjliga mån tidigarelägga konstruktionen av densamma 

Joakim Spångberg, Handens s-förening 

 

Arbetarekommunens utlåtande 

Stockholmsregionen behöver kunna fortsätta att utvecklas och på Södertörn är 
utvecklingspotentialen mycket stor. För att kunna ta vara på detta krävs att hett efterlängtade 
infrastruktursatsningar snabbas på, för att inte avsaknaden av dessa ska förhindra fortsatt tillväxt. 
Motionären lyfter bland annat fram den nya hamnen i Nynäshamn och nu är Norviksbygget 
äntligen igång. Tvärförbindelse Södertörn (som skulle varit klar 1994) kommer att behövas mer 
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än någonsin när de första båtarna rullar in 2020. Därför är det klart oroande att byggstarten av 
tvärförbindelse Södertörn nu inte verkar komma i gång förrän en bra bit efter 2020. Detta är inte 
acceptabelt och det måste skjutas till resurser för att, som motionären riktigt påpekar, i möjligaste 
mån höja tempot i arbetet. 

Södertörnskommunerna har under mycket lång tid arbetat för att få regeringar av olika färg att 
säkerställa att utvecklingen på Södertörn inte halkar efter. Tvärförbindelsen är viktig för 
varutransporter av olika slag men också för att människor ska kunna ta sig till och från jobbet, 
utbildningen, fritisintressen etc. Tvärförbindelse Södertörn skulle också möjliggöra en bättre och 
snabbare kollektivtrafik, listan på argument är lika lång som den väntan som snart måste vara 
över.  

Stockholms läns partidistrikt uppmanas att bifalla motionen och när helst tillfälle ges, peka på den 
tillväxtkritiska satsning som ett snabbare arbete med tvärförbindelse Södertörn utgör.  

Arbetarekommunens medlemsmöte 27 oktober 2016 beslutade  

att  anta motionen som sin egen.  

 

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

Distriktsstyrelsen delar fullt ut motionärens och arbetarekommunens åsikt om betydelsen av 
Tvärförbindelse Södertörn. Detta är en väg som regionens invånare och företagare väntat på 
orimligt lång tid (tidigare under namnet Södertörnsleden). Det har varit en anmärkningsvärt dålig 
och senfärdig hantering av detta angelägna infrastrukturprojekt av såväl Trafikverket som tidigare 
regeringar. Nu finns det hopp om att vägen som finns med i nationell plan för transportsystemet 
2014-2025 ska förverkligas.  

Det handlar om 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens 
kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Idag brister det i trafiksäkerheten och framkomligheten på 
denna sträckning där tung lastbilstrafik och väsentlig stombusstrafik bland annat tvingas gå på 
underdimensionerade lokalgata. En ny väg kommer att ge helt nya möjligheter för arbetspendling 
med kollektivtrafik, och även med cykel eftersom Trafikverket ska bygga ett regionalt cykelstråk.  

En ny sträckning kommer att underlätta för företag och persontransporter och medföra viktiga 
värden för hela regionens utveckling – inte minst tillväxt och tillgänglighet på den södra 
länshalvan. Det behövs både fler spår och nya vägar för att förverkliga mål om minskade utsläpp, 
ökat bostadsbyggande, förbättrad trafiksäkerhet, gynnad tillväxt och utvecklad flerkärnighet i ett 
sammanhållet och växande län.  

Distriktsstyrelsen menar att Tvärförbindelse Södertörn är nästa stora vägprojekt som måste 
förverkligas i vårt län nu när Förbifarten är klubbad och påbörjad. Vi menar också att ny väg ska 
kombineras med modern kollektivtrafik. Vi vill därför att det samplaneras för ett förverkligande 
av den så kallade Stockholmsbågen i form av kapacitetsstark busstrafik som kan gå på 
Tvärförbindelse Södertörn och Förbifarten.  
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att bifalla motionen. 

 

 

Vår största utmaning inför framtiden är klimatförändringarna.  2016 verkar bli det varmaste året 
sedan man började mäta temperaturen. Vi måste göra allt vi kan för att minska våra utsläpp. De 
tankar som finns i olika utredningar inför framtiden visar också på detta behov och viljan hos 
flera partier att göra vad de kan för att underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Resa kollektivt är smart i detta sammanhang. Också möjlighet att få ett minskat bilanvändande 
för att spara utsläpp av partiklar, minska trängsel och parkeringsplatsbehov mm är angeläget. Vi 
behöver därför få fler att använda den kollektivtrafik som finns i dag och bygga mer, exempelvis 
Spårväg syd, och BRT bussar på Stockholmsbågen.  

Alla hinder som finns för att resa med kollektivtrafiken behöver undanröjas. Ett hinder är att det 
är så svårt att köpa biljett! Vill man kliva på en buss, finns vare sig automat att köpa biljett vid 
busshållplatsen eller möjlighet att betala för sig på bussen. De accesskort som införts i vårt län 
gäller bara för den trafik som trafikförvaltningen erbjuder. Kommer jag från ett annat län, har jag 
inte detta kort och det går inte att få tag på, om jag står på en busshållplats. Alla har heller inte en 
smart telefon eller ens information om hur man kan köpa biljett via den. Att återinföra 
kontanthantering är inte längre vare sig möjligt eller önskvärt, men man borde kunna köpa via sitt 
kredit/kontantkort.  

London har genomfört detta på ett smart sätt. Där håller man kortet mot kort läsaren vid in- och 
utgångar och efteråt beräknas vad som är det billigaste biljettalternativet för din resa. Det är ett 
sätt, vi kan säkert hitta på ett sätt som är bättre. 

Jag yrkar därför  

att  socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att införa ett system med att betala 
i kollektivtrafiken med kredit/kontant-kort 

Christina Axelsson 

 

Arbetarekommunens utlåtande  

Motionären hänvisar till att klimatförändringar är vår största utmaning varför vi måste minska 
våra utsläpp. Att resa kollektivt är smart. Alla hinder för att resa med kollektivtrafiken behöver 
undanröjas. Ett hinder är att det är så svårt att köpa biljett, om man ska åka buss.  
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Styrelsen instämmer i att det är mycket viktigt att fler åker kollektivt och att alla hinder för detta 
måste undanröjas. Ett smidigare sätt att kunna köpa biljett, om man inte har ett laddat accesskort 
för SL, är därför önskvärt. Det skulle underlätta för de som inte behöver ta bussen så ofta och 
precis som motionären framhåller, för dem som är på besök i vårt län.  Att underlätta för 
besökare är inte bara klokt ur miljösynpunkt, utan visar också på välkomnande och omtanke. Det 
gynnar således även turistnäringen. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för ett 
system där man kan betala med kredit/kontantkort i kollektivtrafiken. 

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Huddinge föreslår medlemsmötet besluta  
Att anta motionen som sin egen 

Vid medlemsmötet för Socialdemokraterna i Huddinge den 23 november 2016 beslöts  
att anta motionen som sin egen.  

 

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

Distriktsstyrelsen delar fullt ut motionens syn att klimatförändringar är en av vår tids största 
utmaningar. Att öka andelen kollektivtrafikresenärer och minska privatbilismen är en hörnsten i 
en ambitiös klimatpolitik. Stockholms läns kollektivtrafik behöver fler resenärer och låga trösklar 
till kollektivtrafiken. I arbetet med att förenkla resande med kollektivtrafik är betalsystemet viktigt 
att ständigt utveckla.  

För att kunna möjliggöra att resenärerna kan köpa biljetter på ett enkelt och smidigt sätt har SL 
idag flera försäljningskanaler. För biljettsystem och betalsystem går utvecklingen på marknaden 
mycket fort idag. Många nya lösningar som presenteras på marknaden är dock i sina initiala 
skeden och behöver vidare utveckling och tid för etablering.  

I London har tunnelbanan, som är ett slutet system, en avståndsbaserad taxa i kombination med 
”check in & check out”. Det innebär att resenären använder sitt kollektivtrafikkort eller 
kreditkort för att komma igenom spärrarna och även för att komma ut. Systemet räknar då ut hur 
lång resan har varit och hur mycket den ska kosta. Vad gäller busstrafiken i London är detta ett 
öppet system där Transport for London har en enhetstaxa för busstrafiken. Detta gör att det inte 
är nödvändigt med en utcheckning när resenären kliver av bussen. Erfarenheter från London 
uppvisar ett relativt välfungerande system.  

För att införa ett liknande betalsystem i Stockholms kollektivtrafiksystem med kredit/kontant-
kort krävs först och främst betalkort för kontaktlös betalning. Genom att hålla ett betalkort mot 
en terminal sker betalning automatiskt, utan att pinkod behöver användas. SL började redan 
under 2013 föra dialog med storbankerna om deras hållning till kontaktlösa betal - och kreditkort i 
Sverige. De var då tveksamma, med hänvisning till höga kostnader för utbyte av kort på 
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marknaden. Betalkort för kontaktlös betalning är dock idag på väg att bli standard i Sverige, som 
ett av de sista länderna i Europa. 

Just nu pågår också ett arbete för att resenärskort/SL kort ska kunna vara kontaktlösa samt 
universella i fler kollektivtrafiksystem så som UL och Västtrafik med flera. Flera företag utvecklar 
just nu också plattformar som applicerar samma teknik i mobila enheter varför kort på sikt 
kanske inte kommer att behövas. 

En utmaning med betalsystem för kredit/kontantkort är behovet att kunna kontrollera att 
resenären har en giltig biljett under resan, exempelvis vid en omstigning från en buss till en annan 
eller från tunnelbana till buss, alternativt vid biljettkontroll. I de fall som resenären har betalat 
med sitt kontaktlösa kort så genereras ingen faktiskt ”biljett”. Det faktum att SL nu åter, efter 
många år av socialdemokratiskt krav, återinfört enhetstaxan underlättar ett införande.  

I kollektivtrafiken går det snabbare om resenärerna kan betala kontaktlöst. Fördelen med 
kontaktlösa kort är att det sannolikt skulle uppfattas som enkelt för resenären att be tala sin resa. 
De flesta, Stockholmare som tillfälliga besökare, använder sig idag av bank – eller kreditkort. 
Kontaktlös betalning är viktigt främst för sällanresenärer där behovet av enkelhet är störst. Detta 
är en mycket viktig grupp i sig för att locka över bilister till kollektivtrafiken samt få turister att 
använda kollektivtrafiken vid sina besök i Stockholm. Kontaktlösa bank- och 
kreditkortsbetalningar kan vara en viktig pusselbit för att öka resandet hos dessa grupper.  

Styrelsen tycker att motionen innehåller ett smart, framtidsinriktat och genomförbart förslag. 
Med förbehåll för att de tekniska utmaningarna måste lösas och möjligheten att ha en fungerande 
biljettkontroll är viktig anser styrelsen att detta bör bli partiets politik.  

att bifalla motionen. 

 

 

Att världen står inför stora klimathot är det få som fortfarande förnekar. Klimattoppmötet i Paris 
i fjol fokuserade på de stora utsläppen av växthusgaser och hur man ska nå tvågradersmålet. Våra 
resvanor är ett av de största hoten mot att nå klimatmålen. Därför är en av de viktigaste 
utmaningarna att ändra dem. Enskilda transportformer kräver mer resurser än kollektiva 
transportformer och således är det nödvändigt att få fler bilister att använda kollektivtrafiken 
oftare. Politiken behöver förenkla en sådan övergång genom att göra kollektivtrafiken bekvämare, 
snabbare och billigare.  

Sedan 1950-talet har antalet personkilometer med kollektivtrafik cirka fördubblats medan antalet 
personkilometer med personbilar eller motorcyklar har ökat med cirka 2600 procent (Fig. 1). Det 
tyder på att kollektivtrafiken inte lyckats fånga upp resenärer i en större grad. Några anledningar 
till detta är att prisskillnaden mellan att resa enskilt och att resa kollektivt är för liten och att bilen 
anses vara ett effektivare och pålitligare färdmedel.  



  9 (71) 
 
 
 

 

(Källa: www.trafa.se/sv/statistik /transportarbete/) 

 

Å andra sidan finns det de som tycker att en sådan övergång inte är nödvändig, utan att ifall man 
gör bilarna så miljövänliga som möjligt så löser sig problemet, elbilar är ju inget klimathot. Istället 
för att göra kollektivtrafiken billigare, snabbare och bekvämare prioriterar man att underlätta för 
bilister genom att bygga nya motorvägar. Oavsett hur miljövänliga driften på bilar är kommer det 
aldrig bli lika effektivt ur såväl ett kostnadsperspektiv som miljöperspektiv som kollektivtrafik. 
Det kommer alltid krävas mer resurser att producera fler men mindre fordon och bilar kräver 
större vägar. Samtidigt som politiken prioriterar bilism får resenärerna finansiera kollektivtrafiken 
genom höjda taxor. Om man jämför prisökningen på taxorna med bensinprisernas ökning och 
konsumentprisindex är det tydligt att kollektivtrafikpriserna blir allt mindre attraktiva (Fig. 2)  

Allianspartierna i Stockholms läns landsting (SLL) menar att priserna måste fortsätta höjas för att  
täcka upp kostnaderna för utbyggnaden av SL-trafiken och de resenärer man inte lyckas fånga 
upp medan man å andra sidan menar att Alliansens tillvägagångssätt inte löser SL:s faktiska 
problem. Man lockar inte resenärer till att välja kollektiva transportmedel genom att göra det 
dyrare och mer otillgängligt. Det gör man genom att förenkla biljettsystemet, göra det billigare 
och genom att utöka trafiken. Att höja priserna ytterligare ökar kanske SL:s intäkter kortsiktigt 
men det kommer skrämma iväg resenärerna på sikt. Att allt färre andelar av befolkningen reser 
kollektivt är det som ställer SL inför de stora problemen.  
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(Källa: http://spbi.se/statistik/priser/, 
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Fakta%20om%20SL%20och%20länet/Fakta%20om%20SL%20och%20länet%202014.p
df och http://www.trf.sll.se/global/dokument/statistik/arsstatistik/2012/kapitel9_2012.pdf) 

En välutbyggd och tillgänglig offentlig kollektivtrafik är inte bara positivt ur ett miljöperspektiv 
utan även ur ett jämlikhetsperspektiv. Höga kollektivtrafiktaxor innebär att färre har möjlighet att 
resa med kollektivtrafiken. Följaktligen bidrar det till att människor får det svårare att förflytta sig 
över större sträckor. Det skapar segregation, ofrihet och försvårar för människor att arbeta på 
andra platser än sina bostadsorter. Att låta resenärerna bekosta den offentliga kollektivtrafiken är 
också orättvist. Ifall kollektivtrafiken inte var lika utbredd som den är idag skulle det missgynna 
såväl näringsliv som arbetstagare och offentlig sektor. Oavsett om man reser med 
kollektivtrafiken eller inte så gynnas man av den och bör därför vara med och bekosta den.  

I Avesta kommun är det avgiftsfritt att åka buss inom kommunen. Detta gjorde så att resandet 
ökade kraftigt och många valde bort bilen. Man beräknar att antalet bilresor har minskat med 
106 771 resor per år vilken motsvarar cirka 40 000 kg koldioxidutsläpp per år (Fig. 3). Även i 
Tallinn har man infört en avgiftsfri kollektivtrafik. Stockholm är dock en större region och det är 
mer komplicerat att införa ett nolltaxesystem här. Men om man tittar på Tallinn och Avesta så ser 
man att resandet har ökat kraftigt. Det påvisar att de höga taxorna är ett hinder för människor att 
välja kollektivtrafiken före bilen.  

Fig. 3 

Antal kollektivtrafikresor per dag 2011 1 189 

Antal kollektivtrafikresor per dag 2012 2 145 

Andel bilresor av nya bussresor 39 procent 
Förändring antal bilresor (år) - 106 771 

Förändring CO2 från bil (kg/år) - 40 000 
 (Källa: http://www.dalatrafik.se/globalassets/rapporter-utredningar/pm-utvardering-koll-avesta_slutversion_131101.pdf)  
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I samband med de klimathot världen står inför behöver politiken sluta prioritera enskilda 
transportformer. Bilismen är en av de främsta anledningarna till de stora koldioxidutsläppen och 
således den förstärkta växthuseffekten. För att klara av tvågradersmålet krävs en strategi för att 
minska bilismen. Att staten och landstinget driver på byggandet av motorvägar går emot en sådan 
strategi. Nya motorvägar bidrar snarare till en ökad bilism än mindre köer. Det innebär också att 
den offentligt ägda kollektivtrafiken får mindre resurser. Är det något som minskar bilismen och 
koldioxidutsläppen så är det en välfungerande kollektivtrafik.  

En nolltaxa hos SL skulle även innebära minskade kostnader på biljettkontroller. Däremot 
innebär det en ett ökat tryck på kollektivtrafiken, vilket kräver fler investeringar. Dock behöver 
det inte ses som något negativt, utan att det är bra att kollektivtrafiken utvidgas och utnyttjas av 
fler. Man får alltså göra ett vägval: antingen har man en öppen kollektivtrafik som kan nyttjas av 
alla och är något som man vågar investera i, eller så fortsätter man att ha låga ambitioner där 
miljöhoten inte tas på allvar utan är något som förträngs och sopas under Förbifart Stockholm.  

Därför yrkar vi att distriktsårskongressen beslutar:  

att - Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en avgiftsfri landstingsägd 
kollektivtrafik. 

Motionärer: Jonatan Andersson 

Ayla Eftekhari och Esma Yagci, Sundbyberg 

 

UTLÅTANDE 

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

 

 

Att världen står inför stora klimathot är det få som fortfarande förnekar. Klimattoppmötet i Paris 
i fjol fokuserade på de stora utsläppen av växthusgaser och hur man ska nå tvågradersmålet. Våra 
resvanor är ett av de största hoten mot att nå klimatmålen. Därför är en av de viktigaste 
utmaningarna att ändra dem. Enskilda transportformer kräver mer resurser än kollektiva 
transportformer och således är det nödvändigt att få fler bilister att använda kollektivtrafiken 
oftare. Politiken behöver förenkla en sådan övergång genom att göra kollektivtrafiken bekvämare, 
snabbare och billigare.  

Sedan 1950-talet har antalet personkilometer med kollektivtrafik cirka fördubblats medan antalet 
personkilometer med personbilar eller motorcyklar har ökat med cirka 2600 procent (Fig. 1). Det 
tyder på att kollektivtrafiken inte lyckats fånga upp resenärer i en större grad. Några anledningar 
till detta är att prisskillnaden mellan att resa enskilt och att resa kollektivt är för liten och att bilen 
anses vara ett effektivare och pålitligare färdmedel.  
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(Källa: www.trafa.se/sv/statistik /transportarbete/) 

 

Å andra sidan finns det de som tycker att en sådan övergång inte är nödvändig, utan att ifall man 
gör bilarna så miljövänliga som möjligt så löser sig problemet, elbilar är ju inget klimathot. Istället 
för att göra kollektivtrafiken billigare, snabbare och bekvämare prioriterar man att underlätta för 
bilister genom att bygga nya motorvägar. Oavsett hur miljövänliga driften på bilar är kommer det 
aldrig bli lika effektivt ur såväl ett kostnadsperspektiv som miljöperspektiv som kollektivtrafik. 
Det kommer alltid krävas mer resurser att producera fler men mindre fordon och bilar kräver 
större vägar. Samtidigt som politiken prioriterar bilism får resenärerna finansiera kollektivtrafiken 
genom höjda taxor. Om man jämför prisökningen på taxorna med bensinprisernas ökning och 
konsumentprisindex är det tydligt att kollektivtrafikpriserna blir allt mindre attraktiva (Fig. 2) 

Allianspartierna i Stockholms läns landsting (SLL) menar att priserna måste fortsätta höjas för att 
täcka upp kostnaderna för utbyggnaden av SL-trafiken och de resenärer man inte lyckas fånga 
upp medan man å andra sidan menar att Alliansens tillvägagångssätt inte löser SL:s faktiska 
problem. Man lockar inte resenärer till att välja kollektiva transportmedel genom att göra det 
dyrare och mer otillgängligt. Det gör man genom att förenkla biljettsystemet, göra det billigare 
och genom att utöka trafiken. Att höja priserna ytterligare ökar kanske SL:s intäkter kortsiktigt 
men det kommer skrämma iväg resenärerna på sikt. Att allt färre andelar av befolkningen reser 
kollektivt är det som ställer SL inför de stora problemen.  
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(Källa: http://spbi.se/statistik/priser/, 
http://www.sll.se/Global/Verksamhet/Kollektivtrafik/Fakta%20om%20SL%20och%20länet/Fakta%20om%20SL%20och%20länet%202014.p
df och http://www.trf.sll.se/global/dokument/statistik/arsstatistik/2012/kapitel9_2012.pdf) 

En välutbyggd och tillgänglig offentlig kollektivtrafik är inte bara positivt ur ett miljöperspektiv 
utan även ur ett jämlikhetsperspektiv. Höga kollektivtrafiktaxor innebär att färre har möjlighet att 
resa med kollektivtrafiken. Följaktligen bidrar det till att människor får det svårare att förflytta sig 
över större sträckor. Det skapar segregation, ofrihet och försvårar för människor att arbeta på 
andra platser än sina bostadsorter. Att låta resenärerna bekosta den offentliga kollektivtrafiken är 
också orättvist. Ifall kollektivtrafiken inte var lika utbredd som den är idag skulle det missgynna 
såväl näringsliv som arbetstagare och offentlig sektor. Oavsett om man reser med 
kollektivtrafiken eller inte så gynnas man av den och bör därför vara med och bekosta den. 

I Avesta kommun är det avgiftsfritt att åka buss inom kommunen. Detta har bidragit till ett 
kraftigt ökat resande och många har valt bort bilen. Man beräknar att antalet bilresor har minskat 
med 106 771 resor per år vilken motsvarar cirka 40 000 kg koldioxidutsläpp per år (Fig. 3). Även i 
Tallinn har man infört en avgiftsfri kollektivtrafik. Stockholm är dock en större region och det är 
mer komplicerat att införa ett nolltaxesystem här. Men om man tittar på Tallinn och Avesta så ser 
man att resandet har ökat kraftigt. Det påvisar att de höga taxorna är ett hinder för människor att 
välja kollektivtrafiken före bilen.  

Fig. 3 

Antal kollektivtrafikresor per dag 2011 1 189 

Antal kollektivtrafikresor per dag 2012 2 145 

Andel bilresor av nya bussresor 39 procent 
Förändring antal bilresor (år) - 106 771 

Förändring CO2 från bil (kg/år) - 40 000 
 (Källa: http://www.dalatrafik.se/globalassets/rapporter-utredningar/pm-utvardering-koll-avesta_slutversion_131101.pdf)  
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I samband med de klimathot världen står inför behöver politiken sluta prioritera enskilda 
transportformer. Bilismen är en av de främsta anledningarna till de stora koldioxidutsläppen och 
således den förstärkta växthuseffekten. För att klara av tvågradersmålet krävs en strategi för att 
minska bilismen. Att staten och landstinget driver på byggandet av motorvägar går emot en sådan 
strategi. Nya motorvägar bidrar snarare till en ökad bilism än mindre köer. Det innebär också att 
den offentligt ägda kollektivtrafiken får mindre resurser. Är det något som minskar bilismen och 
koldioxidutsläppen så är det en välfungerande kollektivtrafik.  

En nolltaxa hos SL skulle även innebära minskade kostnader på biljettkontroller. Däremot 
innebär det en ett ökat tryck på kollektivtrafiken, vilket kräver fler investeringar. Dock behöver 
det inte ses som något negativt, utan att det är bra att kollektivtrafiken utvidgas och utnyttjas av 
fler. Man får alltså göra ett vägval: antingen har man en öppen kollektivtrafik som kan nyttjas av 
alla och är något som man vågar investera i, eller så fortsätter man att ha låga ambitioner där 
miljöhoten inte tas på allvar utan är något som förträngs och sopas under Förbifart Stockholm.  

Därför yrkar vi att distriktsårskongressen beslutar:  

att  Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en avgiftsfri landstingsägd 
kollektivtrafik. 

Ayla Eftekhari, HÖRU S-förening Esma Yagci SSU i Sundbyberg, Rissne S-förening 

 

ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE 
Motionärerna tar en mycket viktig ansats där de pekar ut klimatfrågan som avgörande för 
Stockholm, Sverige och världen. De gör det ytterligare genom att peka på vårt lokala ansvar även 
för en fråga som är global. Regeringen har pekat ut klimatet som en av tre övergripande 
prioriterade områden tillsammans med digitalisering och life science som ska beröra hela 
regeringens politik. Arktis har under hösten 2016 rekord liten ismassa och en temperaturskillnad 
på 20 grader jämfört över tid för perioden. Detta är frågor som måste och ska hanteras globalt, 
nationellt och lokalt för att kunna förändra utvecklingen. Som ett led i detta arbete föreslår 
motionärerna ett införande av nolltaxa i SL-trafiken.  

Trafikforskare vid KTH har i studier visat att kollektivtrafiken har svårt att plocka reseandelar 
från områden med arbetspendlar använder bilen som transportmedel. För att plocka andelar i 
dessa områden krävs en utbyggnad av snabb kollektivtrafik. Det är i första hand inte en 
ekonomisk fråga som gör att arbetspendlar väljer bil framför kollektivtrafik utan för att snabb 
tillgänglig kollektivtrafik saknas. Tunnelbana är ett exempel på kapacitetsstark och snabb 
kollektivtrafik. Socialdemokraterna i Stockholms län har under många drivit en utbyggnad av 
tunnelbanan och där en överenskommelse mellan stat, landsting och kommuner tecknades 2013 
om utbyggnad till Nacka, Järfälla och Arenastaden. Denna utbyggnad är samplanerad med ett 
stort bostadsbyggande vilket ger fler människor möjlighet att välja kollektivtrafik framför bilen. 
Det är genom utbyggnad av kollektivtrafikslag som ökar resande i samplanering med 
bostadsbyggande som säkrar finansieringen av kollektivtrafiken på sikt och också minskar 
klimatpåverkan genom minskad andel bilism. 
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Utbyggnad av kapacitetsstarka trafikslag som tunnelbana kräver stora investeringar. Ett riktmärke 
för kostnaden är ca en miljard per kilometer lagd räls. Det är därför viktigt att vi planerar för 
investeringar som ökar resandet och på så vis ”betalar för sig själv” genom ökat resande. Detta 
för att vi ska ha råd att fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken. För att det ska vara möjligt krävs 
en medfinansiering av de som brukar kollektivtrafiken genom avgift. En nolltaxa skulle innebära 
en direkt skattehöjning med ca 10 miljarder kronor då kollektivtrafiken finansieras till hälften av 
skatt och hälften av avgift. Om inte nolltaxan finansieras genom en skattehöjning så behöver det 
ske en omfördelning ifrån sjukvården. 

Styrelsen vill prioritera både en utbyggd kollektivtrafik och sjukvård och inte ställa dessa två emot 
varandra. Kollektivtrafiken får inte heller bli en budgetreglerande fråga med neddragningar i 
utbud från ett år till ett annat beroende på just det årets ekonomiska situation i landstinget. Taxan 
motverkar detta. Styrelsen delar som sagt motionärernas ambition att minska vår klimatpåverkan. 
När det kommer till kollektivtrafiken så tror vi att den kan göra just detta, men det kräver att vi 
vinner över arbetspendlarna. För att lyckas med det måste vi satsa på kapacitetsstarka trafikslag 
som samplaneras med bostadsbyggandet i länet. Med kloka investeringar som ökar resandet 
bygger vi bort bilismen som val för arbetspendling.  

Beslut, efter röstsiffrorna 18-12: att skicka motionen som enskild till Socialdemokraterna i 
Stockholms läns distriktårskongress 2017. 

 

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

Motionärerna presenterar i en mycket ambitiös motion viktiga argument för varför klimatfrågan 
är en tongivande framtidsfråga för socialdemokraterna och varför det är viktigt att fler väljer 
kollektivtrafiken före bilen. En avgiftsfri kollektivtrafik skulle enligt motionärerna bidra till att 
uppnå det målet, bland med hänvisning till exempel i Avesta och Tallin. Styrelsen delar i högsta 
grad motionärernas ambition att öka kollektivtrafikandelen i länet men ser inte  att avgiftsfri 
kollektivtrafik är rätt verktyg för att nå målet. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 
kräver bland annat inför det kommande trafikförsörjningsprogrammet att målet för 
kollektivtrafikandel av de motoriserade resorna ställs i relat ion till att uppnå de nationella och 
internationella klimat- och miljömålen. 

Kollektivtrafiken i Stockholms län behöver fler resenärer och låga trösklar. Därför är vi mycket 
glada att vi efter snart tio års motstånd av de styrande landstingsmoderaterna lyckats återinföra 
enhetstaxan. Samtidigt är det bekymrande att Moderaterna drivit upp kostnaderna i 
kollektivtrafiken genom en rad onödigt dyra och problemdrabbade investeringar. Taxorna har 
höjts för att täcka kostnaderna för Moderaternas skenande utgifter.  Högre taxor är bekymrande 
både för den jämlika tillgången till kollektivtrafiken såväl som viljan för resenärerna att åka 
kollektivt. Socialdemokraterna strävar efter att undvika prishöjningar.  

Men även avgiftssänkningar måste värderas mot kostnaden och effekterna för kollektivtrafiken. 
Varje resurs, oavsett om den kommer från skatt, reklamintäkter eller biljettintäkter kan rätt 
använt användas till att bygga ut kollektivtrafiken. I vår växande Stockholmsregion finns behov 
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av både kraftiga investeringar för att möta våra ambitioner om ökat bostadsbyggande, större 
arbetsmarknad som den kraftiga befolkningstillväxten. En avgiftsfri kollektivtrafik innebär inte 
bara ett hårt slag mot SL:s ekonomi, utan tre. Dels den direkta förlusten av dagens biljettintäkter,  
dels kostnader för den utökade trafik som skulle krävas för att möta det ökande resandet med 
kollektivtrafiken och slutligen de uteblivna intäkterna av de nya resenärerna på grund av den 
borttagna avgiften. Allt detta är förlorade resurser som skulle kunna användas till att bygga ut 
kollektivtrafiken. 

Vi vet att de flesta resenärer gärna vill betala mindre, men vi vet också att resenärerna hellre vill 
ha fler turer, ny spårtrafik, mindre trängsel, rimliga löner till färdtjänstens chaufförer. Detta utan 
att ta pengar från sjukvårdens resurser. Det fiffiga med att ha en avgift är nämligen att när 
kollektivtrafiken inte bara är en kostnad utan också i sig ger intäkter bidrar fler resenärer också till 
möjligheten att bygga ut kollektivtrafiken. Det är ett av skälen till varför vi alltid ställt oss bakom 
principen att kollektivtrafiken ska finansieras både med skatt och genom avgifter.  

Det finns många exempel på försök med avgiftsfri kollektivtrafik, de flesta är tämligen 
misslyckade. Avesta är inte den första kommunen som genomfört detta. Många små kommuner 
ute i landet har prövat, vilket i de flesta fall lett till ökade kostnader, uteblivna intäkter varpå en 
avgift åter igen har införts. Även exemplet i Tallin gav en modest resandeökning på cirka 3% 
(vilket också berodde på utökad trafik). Detta kan jämföras med ökningen 2006 när 
Socialdemokraterna införde den populära enhetstaxan som ledde till 6% resandeökning 
(tillsammans med den nya trängselskatten).   

Erfarenheten visar också att bilisterna inte främst lockas av pris utan av kvalitet. I de flesta kända 
exempel, så även Avesta och Tallin gjordes de flesta nya resor som med kollektivtrafiken av redan 
befintliga kollektivtrafikresenärer, cyklister och gångtrafikanter. Detta bekräftas också av 
forskningen som visar att det finns betydligt mer effektiva metoder att vinna bilister till 
kollektivtrafiken, exempelvis genom att prioritera kollektivtrafik i stadsplaneringen och genom 
trafikstyrande avgifter. Avgiftsfri kollektivtrafik riskerar därför att leda fel och i värsta fall bromsa 
utvecklingen genom sämre kvalitet och mindre satsningar.  

Motionärerna lyfter också den viktiga aspekten om jämlikhet och alla människors behov av 
tillgång till transporter i staden. En del i detta är avgiften och vi Socialdemokraterna kommer 
alltid att kämpa för att hålla avgifterna så låga som möjligt. Vi vill också arbeta för att göra 
kollektivtrafiken mer tillgänglig för grupper med funktionsvariationer och äldre. Exempelvis 
genom att investera i säkrare kollektivtrafik med plattformsdörrar i tunnelbanesystemet och en 
tryggare färdtjänst som resenärerna kan lita på.  

att avslå motionerna.  
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Att kunna vistas i offentliga rum är avgörande för människors känsla av frihet. En ung person 
som inte vågar att resa kollektivt när hen vill det betyder att den personens frihet inskränks.  

Detta är särskilt avgörande för unga kvinnor som generellt upplever en högre otrygghet på 
allmänna platser. Kollektivtrafiken måste därför garanteras som trygg plats särskilt för unga  
kvinnor för att samhället ska kunna garantera deras rätt till frihet.  

För att kunna känna frihet i kollektivtrafiken måste människor uppleva det som en trygg plats. 
Det finns flera olika saker som påverkar om människor känner sig trygga och alla kan inte 
påverkas enkelt. Det samhället däremot kan göra är att se till att det vi enkelt kan påverka 
fungerar så bra som möjligt. Städning, ordning på perrongerna och tydlig närvaro av personal är 
sådana saker som gör att kollektivtrafiken blir en säkrare plats.  

Städning och renlighet i kollektivtrafiken är avgörande för hur människor upplever trygghet  när 
de ska resa kollektivt. Människor som känner sig otrygga väljer andra resesätt än kollektivtrafik. 
Att se till att kollektivtrafiken håller hög standard innebär att människor mera  självklart väljer att 
vistas i dessa miljöer. 

Kollektivtrafiken skall vara till för alla, och vi ska göra allt för att det ska gälla.   

Alla ska kunna åka kollektivt utan att känna oro eller rädsla. Vi måste förhindra otryggheten i 
perrongerna och t-banorna, och det kan vi göra genom att städningen på stationerna 
kvalitetssäkras och att vi har fler som uppvaktar de problemen som råder på kvällarna. 

En trevlig, fräsch och trygg resa vill alla ta del av. Vi vill stärka människors frihet och att så  
många som möjligt får den möjligheten. 

Vi yrkar att: 

- Partidistriktet ska verka för att stärka kvaliteten på städningen i kollektivtrafiken. 

- Partidistriktet ska verka för ett stärkt regionalt samarbete mellan polismyndigheten,  

kommunerna i länet och SL gällande tryggheten i kollektivtrafiken 

- Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen 

- Motionen skickas till Stockholms läns distriktskongress 

Esma Yagci SSU i Sundbyberg, Rissne S-förening  

Daniel Liljekvist, Centrala- Lilla Albys s-förening 
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ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE 

Motionärerna tar upp problemet med otrygghet i kollektivtrafiken. Det är framförallt unga 
människor som beskärs i sin frihet när de inte de inte känner trygghet. Men självklart kan samma 
resonemang föras för äldre. Det Moderatledda landstinget har inte i nämnvärd utsträckning satsat 
på trygghet för ungdomar. Det finns extra personal vid evenemang och helger men det räcker 
inte. 

Konkret behandlar motionen städning och personal som håller ordning och reda på stationerna 
och perrongerna under hela öppettiden. Det är två relevanta förslag som skulle bidra till att 
vardagen blir både trevligare och tryggare för alla. 

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

 

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

Distriktsstyrelsen vill inledningsvis tacka för en välskriven motion i ett angeläget ämne. Motionen 
tar upp vikten av att offentliga miljöer upplevs som trygga och tillgängliga för alla, oavsett ålder 
och kön. När människor upplever oro eller otrygghet inskränks friheten, och i förlängningen 
bidrar otrygga kollektivtrafikmiljöer till att människor väljer andra färdsätt eller kanske undviker 
att resa helt. Att kvinnor generellt upplever en högre otrygghet i kollektivtrafiken är särskilt 
allvarligt. Motionen ser att städning, renlighet, ordning på perrongerna och tydlig närvaro av 
personal bidrar till att alla ska kunna åka kollektivt utan oro och rädsla är särskilt viktiga. 

Distriktsstyrelsen delar motionens problembeskrivning. Upplevd otrygghet är ett stort problem 
som allvarligt minskar kollektivtrafikens attraktivitet. Offentliga miljöer, eller semioffentliga 
miljöer som kollektivtrafikmiljöer kan beskrivas som, är viktiga utifrån såväl ett 
stadslivsperspektiv som ur demokratisynpunkt. Väl fungerade offentl iga platser utgör stadens 
vardagsrum och kan möjliggöra möten mellan människor som annars inte träffas.  

Kollektivtrafiken har också stor potential att fylla fler funktioner än bara resebehov. Rätt 
förvaltade och utformade kan kollektivtrafiken med dess bussar, tåg och stationer även fungera 
som attraktiva stadsrum för exempelvis möten, rekreation eller samhällsservice som människor 
kan ta del av på lika villkor. Väl omhändertagna och trygga offentliga miljöer är på så sätt viktiga 
demokratibärare. 

Miljöer som är skräpiga eller slitna upplevs ofta som mindre omhändertagna och därför mer 
otrygga. Distriktsstyrelsen delar därför uppfattningen att kvaliteten på städningen i 
kollektivtrafiken måste vara god. Därtill är ett stärkt samarbete mellan länets aktörer viktigt för att 
komma till rätta med andra faktorer som bidrar till otrygghet. Socialdemokraterna i Stockholms 
läns landsting har ett påbörjat politikutvecklingsarbete för ökad attraktivitet i kollektivtrafiken. I 
detta ingår bland annat förslag för minskad trängsel, förbättrade och tryggare stationsmiljöer samt 
översyn av möjligheten att öka andelen trygghetsfrämjande personal.  
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Stockholms läns kollektivtrafik behöver fler resenärer och låga trösklar till kollektivtrafiken. Att 
människor tvingas förändra sina rörelsemönster på grund av upplevd otrygghet kan vi som 
socialdemokrater aldrig acceptera.  

 

att avslå motionen, samt 

att översända motionen jämte utlåtandet till Landstingsfullmäktigegruppen.  

 

Under denna sommar har det visat sig att Sveriges trafiknät är väldigt sårbart. Både när det gäller 
väg och järnväg.  

Jag anser att vi måste göra mer för att styra människor från biltrafik till spårbunden trafik. Det 
har funnits många tågstationer i Sverige men de har lagts ner. På många av dessa platser åker 
tågen nu bara förbi och själva stationen är nedlagd. För att främja både snabbtåg för långa resor 
och pendeltåg för korta resor behövs det byggas både fler spår och fler tågstationer i Sverige.  

På de platser som redan har tågspår borde man kunna bygga två spår till för att öppna fler 
tågstationer. Detta skulle på ett bra sätt också främja turismen i dessa områden. Det finns 
områden i södra delen av Stockholms län och i Södermanlands län som skulle få det bättre om 
tågen kunde göra fler stopp utan att det stoppar upp snabbtågen mellan Stockholm-Göteborg 
och Stockholm-Malmö.  

I dagens samhälle vill människor ta den snabbaste vägen. Om man ska ta sig till en plats i 
Södertälje kommun som inte är Södertälje centrum då går det mycket snabbare att göra det med 
bil än med pendeltåg och sedan buss. De flesta tar då bilen och kör då motorvägen till Södertälje. 
För närvarande går det inte att bygga fler spår mellan Flemingsberg och Södertälje. Då måste det 
tittas på hur man på annat sätt kan få fler resenärer att ta tåget istället för bilen till Södertälje. En 
idé är att ha tågspår bredvid stora vägar t.ex. motorvägar. Göra det synligt att det går snabbt att 
åka tåg mellan T- Centralen och viktiga platser i Södertälje kommun. Viktiga platser som 
Södertälje sjukhus, Södertälje centrum och andra stora arbetsplatser. Det kan vara bra att denna 
tåglinje får stopp i norra Botkyrka och Skärholmen/Kungens kurva.  

Det har också blivit mer påtagligt att infrastrukturen brister i den sydvästra delen av Stockholms 
län. Speciellt med att broolyckan som skedde i juni 2016 i Södertälje.  

Det måste till en kommission likt Stockholmsförhandlingen som snabbt slår fast  var nya tåglinjer 
och tågstationer kan startas i Stockholms län och i Mälardalsregionen. Hela Stockholms län måste 
få leva och utvecklas. Låt det startas en tågförhandling Mälardalsregionen.  

I Nederländerna bygger man flera tåglinjer på broar och med tågstationerna på broarna också. 
Detta eftersom det inte finns plats på marken. En del av Citybanan har byggts genom en bro i 
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luften. I Södertälje syd har man tågspår och perrong på broar. Hela tåglinjer på broar går att göra 
på fler platser i Stockholms län.  

Jag yrkar på att  

- Öka resandet på den spårbundna trafiken i sydvästra Stockholms län  

- Öka resandet på den spårbundna trafiken i sydvästra Stockholms län och angränsande delar i 

Södermanlands län  

- Det ska byggas hela tåglinjer på broar med stationer uppe i luften i Stockholms län och 
Södermanlands län  

Diana Hildingsson 10 juli 2016  

 

Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande  

Motionen tar upp en av de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför såväl av klimat 
och miljöskäl, som av tids och framkomlighetsskäl. Kraftigt utbyggd kollektivtrafikandel är 
tillsammans med kraftigt ökad bostadsutbyggnad två av de viktigare frågorna för regionens 
framtida utveckling och påverkar våra möjligheter ti ll sociala samband, företagens vilja att 
investera i vår region, arbetstillfällen och studier för at nämna några.  

Stockholmsregionen beräknas växa med 540 000 nya invånare fram till år 2030 och 1,1 miljoner 
fram till år 2050. I den nya bostadsbyggnadsprognos som baseras på denna demografiska ökning 
måste nästan 400 000 nya bostäder byggas fram till år 2030, inkluderat det ackumulerade 
underskottet på drygt 80 000 bostäder. 

Trafikverket gör i sin prognos över bilismens utveckling en bedömning att privatbilismen 
kommer öka med 14% i Stockholms län fram till år 2030, samtidigt som de pekar på att en 
reduktion på 30% istället borde ske för samma tidsperiod för at klara klimat och utsläppsmålen.  

Stockholm-Mälardalsregionen har under senaste 20-årsperioden jobbat aktivt gemensamt under 
den gemensamma intresseorganisationen Mälardalsrådet. En av de mer gynnsamma effekterna av 
detta samarbete går under namnet ”En bättre sits”. Idag görs gemensamma systemanalyser för 
såväl trafik på väg, spår samt ett påbörjat arbete kring sjötrafik. Det omfattar både gods och 
persontrafik. Effekter av detta samarbete är bland annat Citybanan, Mälardalsbanan och inte 
minst den gemensamma regionaltågstrafik som inför öppnandet av Citybanan startar upp genom 
Mälab. 

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har varit aktivt drivande i denna utveckling. Vi är 
också ett av de partier som driver ett påskyndande av den så kallade ”Stockholmsbågen” som är 
ett förslag från WSP, Skanska och Scania om så kallade BRT (Bus Rapid Train) med en dragning 
från Bollmora i söder till Täby i norr via förbifarten. Att använda förbifarten för effektiv 
kollektivtrafik är effektivt både resandetidsmässigt, miljömässigt som bostadsplaneringsmässigt.  
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I vårt förslag om att satsa på en BRT-utveckling ingår också en linje till Södertälje vilket klart 
skulle skapa snabbare kollektiva resvägar för invånarna. Botkyrkas kommunledning var bland de 
första att gå ut och förespråka just utbyggnad av Stockholmsbågen. Under år 2015 föreslog också 
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting att utreda BRT trafik på stombusslinjerna M och 
N. 

Många fler förslag har presenterats från Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting för att 
öka kollektivtrafikandelen. Där driver också partiet krav på ett siffersatt mål för en 
kollektivtrafikandel i syfte att kunna uppnå de klimat och miljömål som regionen förbundit sig 
till. Inom ramen för RUFS 2050 driver också partiet frågan om utbyggd kollektivtrafik och en 
strategisk tunnelbaneutredning samt kollektivtrafikutredning för hela länet . 

Södra länshalvan har på många områden behov av större kollektivtrafiksatsningar, inte minst för 
att också bidra till ett ökat bostadsbyggande. Behovet av en effektiv kollektivtrafik är också 
särskilt tydligt när man ser på hur investeringar fördelas över länet. Där kollektivtrafiken inte är 
lika utbyggd blir ofta också privata investeringar lägre. Södertörnskommunerna har i olika 
omgångar påpekat detta gemensamt. 

Styrelsen tycker att motionen i sig är viktig men mycket görs från partiets sida redan idag och 
samarbete finns redan med kringliggande län. Vilka fordonsslag eller stationslösningar som väljs 
måste analyseras innan ställning kan tas. 

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 

Att motionen anses bevarad 

Att motionen sändes till partidistriktets årskongress som enskild  

 

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

Motionen tar upp en av de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför. Utsläppen 
måste minska, restiderna kortas och framkomligheten öka. Detta av såväl klimat- och miljöskäl, 
som av ekonomi- och tillväxtargument. Kraftigt utbyggd kollektivtrafikandel är tillsammans med 
kraftigt ökat bostadsbyggande två viktiga frågorna för regionens framtida utveckling precis som 
arbetarekommunen och motionären framför. Detta är också något som landstingsgruppen, vår 
regering och det breda samarbetet i Mälardalen inom ”En bättre sits” betonar. Effekter av detta 
samarbete och breda samsyn är bland annat Citybanan som öppnar i sommar och som möjliggör 
utökad pendeltågstrafik, beskeden om byggandet av Ostlänken, och den storregionala tågtrafik 
som ska stärkas och byggas ut. Detta kommer att likt motionens önskar öka resandet i den 
spårbundna trafiken i sydvästra Stockholms län och angränsande delar i Södermanlands län. 

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har varit aktivt drivande i denna utveckling. Vi är 
också ett av de partier som driver ett påskyndande av den så kallade ”Stockholmsbågen” som är 
ett förslag från WSP, Skanska och Scania om så kallade BRT (Bus Rapid Transport) med en 
dragning från Haninge/Tyresö i söder till Täby/Kista i norr via förbifarten. Att använda 
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förbifarten för effektiv kollektivtrafik är effektivt både resandetidsmässigt, miljömässigt som 
bostadsplaneringsmässigt. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill se fler BRT-linjer 
och en utökad tågtrafik. Kollektivtrafikandelen av resandet måste öka.  

Södra länshalvan har på många områden behov av större kollektivtrafiksatsningar, inte minst för 
att bidra till ett ökat bostadsbyggande och möjliggöra flerkärnighet och företagsetableringar. 
Distriktsstyrelsen tackar därför för att motionen lyfter dessa angelägna frågor men kan konstatera 
att en hel del är på gång och vilka fordonsslag eller stationslösningar som väljs i framtiden vill vi 
inte att kongressen låser fast idag. 

att anse att-sats 1 och 2 besvarad, samt 

att avslå att-sats 3. 

 

 

Stockholms län är en integrerad arbetsmarknad där folk kan bo i Värmdö och jobba i Södertälje 
och tvärtom. En viktig del i att få arbetsmarknaden att växa och utvecklas är därför 
pendlingsmöjligheterna. Att effektivt och smidigt kunna ta sig från den ena delen av Stockholms 
län till den andra är oerhört viktigt för att människor ska kunna ta sitt drömjobb trots att det 
ligger på andra sidan stan. 

En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik är helt nödvändigt. Om fler ”vanliga” pendlare kan 
växla från bil till buss minskar dessutom miljöbelastningen och trängseln på vägarna. Det ökar 
framkomligheten. Ett sätt att öka kollektivtrafikens attraktionskraft kan vara wifi och 
laddningsurtag på alla bussar i Stockholms län, det möjliggör för människor att arbeta på resan till 
och från jobbet, eller att se senaste avsnittet på favoritserien på mobilen. 

I Södertälje, Nykvarn, Järfälla och Upplands-Bro finns det redan wifi på bussarna. Detta bör 
spridas till fler områden. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås: 

att distriktskongressen ger landstingsgruppen i uppdrag att verka för ladduttag och wifi på SL:s 
bussar (främst för pendling). 

Linda Nygren   Mikael Lindström 

 

Värmdö arbetarekommun har vid medlemsmötet 2016-12-05 antagit motionen som sin egen 
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Föredragande: Khashayar Farmanbar - khashayar.farmanbar@nacka.se 

Digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. Den har potential att ge människor större 
frihet och makt över sin vardag, ge människor större tillgänglighet till nödvändiga funktioner 
likväl tillgång till underhållning och högre livskvalitet. Den socialdemokratiska politikens storhet 
är att skapa ett bättre samhälle för alla. 

Motionen tar upp en del av förutsättning för digitalisering som påverkar många människor 
dagligen. Att verkar för att fler laddningsuttag blir tillgängliga för resenärer inom kollektivtrafiken 
är därför en självklarhet. 

Med ökad tillgång till mobilnät som 4G och kommande 5G nät blir det alltfler som har tillgång 
till internet. Dock är tillgången till dessa tjänster ofta förknippade med kostnader, som inte har 
möjlighet bekosta. Denna typ av satsningar uppskattas av resenärer och flera aktörer på 
marknaden bla. Swebuss och Arlanda Express erbjuder därför redan idag kostnadsfri tillgång till 
wifi. I den socialdemokratiska visionen att kollektivtrafiken ska vara till för alla och erbjuda ett 
bättre resalternativ än privatbilismen är det viktigt att SL:s färdmedel erbjuder ett kvalitativt 
erbjudande. Att tillhandahålla wifi är ett led i detta arbete. 

att bifalla motionen. 

 

 

Enligt beslutet i landstingsfullmäktige införs enhetstaxa för enkelbiljett (reskassa) i SL 
kollektivtrafiken. Det har socialdemokraterna arbetat länge för och principiellt är det ett mycket 
bra beslut. 

Tyvärr finns en del smolk i glädjebägaren, en del medborgare i vårt län får tyvärr inte enhetstaxa 
vid vissa resor. Förutsättningen för varje resa är att enkelbiljetten gäller i 75 minuter, byten kan 
göras inom denna tidsram. Detta kommer att gälla även oss som reser från Nynäshamn, vilket 
betyder att vi inte längre kommer att ha 120 minuter på oss att byta till annat färdmedel med en 
enkelbiljett. 

Om man t ex ska till Nacka Forum från Nynäshamn hinner man inte göra byten till tunnelbana 
och buss inom 75 minuter. Den som däremot reser från Nacka Forum till Nynäshamn hinner 
byta. Det betyder att resan från Nynäshamn blir dubbelt så dyr. Det är för övrigt tveksamt att 
man överhuvud-taget hinner byta till tunnelbana på Centralen med den nuvarande tidsmarginalen 
på 5-6 minuter och definitivt inte därefter till en buss inom Stockholm.  En äldre eller inte fullt 
frisk person lär inte klara det.  I övrigt gäller de nämnda förhållanden många resor norr om 
Slussen. 
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Vi förmodar att även övriga av länets ytterområden får samma problem med den nya, minskade 
bytestiden. Varför missunnas vi från ytterområden några extraminuter för att hinna göra  rimliga 
byten med en enkelbiljett?  

Dessutom anser vi att kommuninvånarna i ytterområden utsätts för en smyghöjning som ingen 
nämner. Det måste vara ett rimligt krav att, om vi nu ska ha enhetstaxa inom SL, så skall den vara 
lika för alla och inte bara för vissa. Vi vet att man har räknat ut att 90% av resenärerna hinner 
byta inom 75 minuter. Men hur roligt är det att tillhöra den resterande 10 procenten? 
Nynäshamnarna är definitivt inte roade. Vi hoppas och tror att denna orättvisa kan avhjälpas.  

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi till distriktskongressen att ge landstingsgruppen i 
uppdrag  

att kraftfullt verka för att en ändring i regelverket kommer tillstånd så att alla länets invånare kan 
resa med enhetstaxa vid alla resor inom SL:s trafiknät. 

Nynäshamn, 2016-12-06 

Stephanie Listerdal    Lena Öman 

 

Nynäshamns Arbetarekommun beslutade vid sitt möte 2016-12-08 att bifalla motionen samt att 
överlämna den till partidistriktskongressen. 

Thomas Johansson, Arbetarekommunens ordförande 

 

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

Motionärerna lyfter betydelsen av en bra och jämlik kollektivtrafik för alla länsbor. Motionärerna 
bekräftar också hur viktigt det är med en begriplig och rättvis enhetstaxa. Kommuner och 
kommundelar ska inte missgynnas av zongränser. Experimenten med zongränser i SL-trafiken 
som Landstingsmoderaterna och styrande alliansen införde efter att de tog över efter valet 2006 
har inte heller visat sig vara bra för taxeintäkterna. Människor väljer bort kollektivtrafiken när 
biljettsystemet är krångligt. Dessutom reser den största andelen resenärer på enhetstaxa genom 
periodkorten och därför är det rimligt att ha enhetstaxa även på enkelbiljetter och reskassa. Det är 
en seger för den samlade oppositionen att zonerna vid årsskiftet avskaffades och enhetstaxan 
kom tillbaka. Däremot är inte vi socialdemokrater i landstinget nöjda med på den taxehöjning på 
SL-kortet i flera steg som alliansen klubbat igenom tillsammans med Mil jöpartiet.   

Motionärerna är också missnöjda med den förändring av tidsgränsen för giltig biljett som 
genomförts. De menar att resande från ytterområden med många byten missgynnas då man inte 
alltid hinner påbörja den sista etappen innan biljettens tidsgräns på 75 minuter hunnit löpa ut. De 
skriver att ”Det måste vara ett rimligt krav att, om vi nu ska ha enhetstaxa inom SL, så skall den 
vara lika för alla och inte bara för vissa.” Det är givetvis något som distriktsstyrelsen principiellt 
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instämmer i. Samtidigt så studerades detta i den parlamentariska taxeutredningen där inget parti 
tog ställning för något annat än förvaltningens förslag på giltighetstid 75 minuter.  

Med denna tidsgräns på 75 minuter hinner 97,4% göra sitt sista byte. Med 120 minuter skulle  
nästintill alla hinna göra alla sina byten på närmast alla trafikslag och resandevägar. Nackdelen 
med en tidsgräns på 120 minuter är att betydligt fler hinner göra två separata resor, dvs. både till 
destinationen, uträtta sitt ärende och sedan hem igen på samma biljett. Intäktsförlusten som 
skulle uppstå vid justering från 75 till 120 minuter beräknas till 100 miljoner kronor. Dessa 100 
miljoner kronor är således en utebliven intäkt som det parti som driver ett sådant förslag måste 
hitta alternativ finansiering. I taxeutredningen redovisades förövrigt även en ännu snävare 
giltighetstid på bara 60 minuter. Konsekvenserna skulle då bli att 93% av resenärernas byten 
skulle hinnas med och SL skulle få en förstärkt intäkt på 70 miljoner kronor.  

Distriktsstyrelsen förstår dilemmat för boende i länet med långa enkelresor med byten, och som 
inte reser så ofta att man köper exempelvis 30-dagarskort där resandet är obegränsat och man 
slipper ta hänsyn till tidsgränsen. Det är en avvägning mellan att antingen ska alla resenärerna 
med en enkelbiljett kunna åka hur långt som helst inom länet (med konsekvensen att vissa får 
gratisresor då de hinner göra tur- och returresan), eller så blir giltighetsgränsen 75 minuter en 
form av avståndsbaserad taxa. Sammantaget menar vi distriktsstyrelsen att det är rimligt med en 
tidsgräns på 75 minuter och motionen avslås. 100 miljoner kronor skulle vi hellre satsa på 
utökade bussturer. 

 

att avslå motionen. 

 

 

Den framtid vi bygger bör vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Långsiktigt med tanke 
på kommande generationer. Och med tanke på alla människors lika värde. Välfärd, fred och 
frihet. För alla. Varför inte också i Stockholm? Det lär fungera bra i Göteborg...  

Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen går mer och mer på förnybar energi. Vindkraft, solel och 
biogas byggs ut. Särskilt effektiv och bekväm är spårburen elektrisk trafik. Den är mycket bättre 
än bilar för klimatet på planeten, för luftkvaliteten i staden och för trafiksäkerheten.  

Kollektivtrafiken är bra för människor som inte kan eller vill köra bil. Alla människor ska enligt 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter ha rätt att delta i samhällslivet. Alltså även om man är 
sjuk eller funktionshindrad. Det är bra socialt, demokratiskt och ekonomiskt för hela samhället. 
Fler gamla kommer ut i samhället och bidrar till spridning av olika livserfarenheter. Och yngre 
människor integreras i samhället. Med en tätare stad behöver vi inte resa så långt.  
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Kollektivtrafiken har stor kapacitet oanvänd i lågtrafiktid mitt på dagen, mellan kl. nio och 
femton. Extrakostnaden för att använda den kapaciteten är mycket låg men nyttan och glädjen är 
för många människor mycket stor. Turtätheten kan öka och ännu fler människor väljer då att åka 
kollektivt. Vinsten blir extra stor för alla dem som slipper äga en egen bil. Färre bilister gör att 
framkomligheten ökar för hantverkare och andra som måste åka bil och komma fram på ett 
bestämt klockslag. Den samhällsekonomiska vinsten blir stor. Och så småningom kan kanske fler 
grupper av människor få avgiftsfri kollektivtrafik. Välfärden för äldre och andra kan samtidigt 
förbättras på många andra sätt. 

Jag yrkar  

att distriktet verkar för att införa avgiftsfri kollektivtrafik kl. 9:00 – 15:00 för i första hand 
pensionärer. 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö arbetarekommun beslutade anta motionen som sin egen vid ett medlemsmöte 2016-12-
09. 

 

 

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

Motionären tar upp en viktig fråga som varit föremål för motionshantering i Stockholms läns 
partidistrikt vid flera tillfällen. 

Motionens intentioner är goda och strävar efter att ge pensionärer bättre förutsättningar till ett 
mer aktivt liv samtidigt som man utnyttjar kapaciteten i kollektivtrafiksystemet bättre.  

Stockholms läns kollektivtrafik behöver fler resenärer och låga trösklar till kollektivtrafiken. Det 
är därför glädjande att vårt krav på att återinföra enhetstaxan genomfördes från och med den 9 
januari i år. En reform som socialdemokraterna införde år 2006 men som togs bort när alliansen 
vann valet samma år, en reform som vi sedan dess drivit att den ska återinföras.  

Den övergripande målsättningen för kollektivtrafiken är att öka kollektivtrafikens andel av 
resandet i regionen. Prissänkningar måste ställas mot behovet av utökad kollektivtrafik och de 
ekonomiska utmaningar som SL står inför. Nya och avgörande investeringar måste ske i vårt 
kollektivtrafiksystem för att minska restiderna mellan och inom olika länsdelar. För länet som 
helhet handlar det bland annat om kapacitetsförstärkning mellan norra och södra länsdelarna  så 
som ny tunnelbanelinje via Fridhemsplan till Hagsätra, snabba superbussar (så kallade BRT) 
mellan exempelvis Handen och Täby via förbifarten samt på linje 172 och 173.  

Distriktsstyrelsen delar motionens intentioner. Samtidigt är det viktigt att se all as behov av en 
trygg, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.  



  27 (71) 
 
 
 
Prissänkningar måste därmed också ställas mot behovet av utökad kollektivtrafik och de 
ekonomiska utmaningar SL står inför. De senaste åren har kostnaderna för kollektivtrafiken ökat 
kraftigt men de ökade intäkterna uteblivit. Vi ser också en succesivt överflyttning till rabatterade 
biljetter för studerande och pensionärer vilket kan förklaras med demografi, fler studerande och 
längre studier.  

Vi behöver arbeta med fler konstruktiva förslag som ökar antalet betalande resenärer i 
kollektivtrafiken för att kunna upprätthålla dagens nivå och framförallt för att kunna bygga ut 
kollektivtrafiken och höja kvaliteten. Trygghet och säkerhet, att kunna jobba under sitt resande 
och inte minst att komma fram i tid och snabbare än idag är några sådana exempel. Vi måste 
också samtidigt arbeta för att öka produktiviteten i kollektivtrafiken vilket Moderaterna 
misslyckats med under de senaste två mandatperioderna. I dagsläget leder den svåra ekonomiska 
situationen och sämre produktivitet till prishöjningar snarare än prissänkningar.  

Målsättningen för Socialdemokraterna i Stockholms län är att hålla priset så lågt som möjligt för 
alla och samtidigt ha en expanderande kollektivtrafik som möjliggör ökad tillväxt , en fungerande 
arbetsmarknad och att klara miljö- och klimatmålens åtaganden.  

att avslå motionen. 
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Vi socialdemokrater vill att oron för gällande sociala rättvisa på allmänna ytor ska lyftas fram i 
kommande arbeten för omformningen av städer. Genom kommuners arbeten formas städers 
resurser som i avvägning utifrån det allmänna intresset leder till att människors liv kan formas. En 
viktig del i detta arbete är att alla människor ska ges samma möjligheter till bra 
levnadsförhållanden och att människor ska kunna bo i städer utan att bli exkluderade från sin rätt 
att kunna ta del av staden.  

Att privata aktörer har äganderätt till privatägda offentliga ytor är ett orosmoln som måste tas på 
allvar. En av grundprinciperna i traditionell äganderätt är rätten att exkludera människor. 
Minskandet av den offentliga karaktären på en plats skulle innebära att vissa personer hindras 
eftersom att den privata parten inte har som syfte att lösa allmänna problem, som till exempel 
oattraktiva offentliga platser.  

För en investerare är istället den primära funktionen att generera intäkter när de investerar i privat 
egendom. Därför går det inte att se företag som satsar på offentliga miljöer att de kommer att ta 
samma ansvar för alla i samhället som en kommun förmodas att göra. Istället för att balansera det 
allmänna intresset, blir de som har pengar att spendera den målgrupp som får styra utformningen. 
Konsekvensen blir att personer som inte uppfattas som inkomstgenererande kommer att genom 
odemokratiska regler uteslutas eftersom att deras intressen skulle innebära en kostnad för 
företaget.  

Genom att låta centrum fortsätta vara i kommunalt ägande, regleras utformningen av platsens 
utseende till att passa allmänheten. Istället för det kommersiella intresset att attrahera hyresgäster 
och köpstarka målgrupper, kan människors trivsel och upplevelse gå före. Det ska vara möjligt att 
vistas på en plats och känna sig välkommen utan att tvingas att konsumera. Aspekten om att vissa 
grupper ofta känner sig tryggare i ett centrum än på andra platser är också viktig. I många fall är 
centrum belägna i en knutpunkt av bussar och tåg.  

Detta innebär att för ett fungerande centrum eller torg till allmänheten så måste kravet om 
uppnådd trygghet bli en central fråga redan under planeringsstadiet. Till bakgrund av 
trygghetsaspekten måste detta ansvaret för till exempel centrumets utformning också sträckas 
långt utanför dess väggar.  

Vi socialdemokrater avser därför att i alla beslut som rör användning av offentliga ytor ska 
kommunen sätta människan i fokus och att alla kvinnor och män, flickor och pojkar ska känna 
sig delaktiga i utvecklingen av de fysiska miljöerna och i de beslut som fattas. En sån 
planeringsprocess främjar delaktighet för att minska känslan av utanförskap och bidrar till 
trygghet och stolthet över sin kommun.  
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Med anledning av ovanstående föreslås för Socialdemokraterna att besluta:  

att Socialdemokraterna verkar för att offentliga ytor såsom centrum och torg ska förbli i 
kommunalt ägande för allas lika rätt att kunna ta del av sin stad och att ingen grupp ska bli 
exkluderad.  

att Socialdemokraterna verkar för att planering samt utformning av dessa offentliga ytor ska ske 
efter demokratiska regler och i enlighet med det allmänna intresset för känslan av delaktighet i 
stadens utveckling.  

att Socialdemokraterna verkar för att kommunens ansvar för planering och utformning även 
avser området i den offentliga ytans närhet för att främja social trygghet.  

Carl Helsing, HÖRU S-förening 

 

Arbetarekommunens yttrande 

Motionären lyfter de allmänna ytornas betydelse för människor trivsel och trygghet. Sundbybergs 
arbetarekommuns styrelse delar bilden att det är viktigt att de allmänna ytorna tas tillvara och 
planeras utifrån medborgarnas behov. Styrelsen delar även bilden att utförsäljningar kan ha en 
negativ inverkan på offentliga ytor såsom centrum och torg. Genom offentligt ägande är det 
möjligt att genom politiken påverka verksamhet och byggnation på de allmänna ytorna. Vi har 
sett flera exempel på centrum som fått förfalla, där den privata ägaren inte haft intresse att rusta 
upp eller att anpassa verksamheten efter medborgarnas önskemål. Samtidigt menar styrelsen att 
det är svårt att behandla alla situationer lika. Det kan finnas offentliga ytor såsom centrum som 
gynnas av att drivas i privat regi. Exempelvis rent kommersiella centrum med större gallerior 
behöver inte alltid drivas bäst i kommunal regi.  

Vad gäller kommunens ansvar att planera och utforma ytor i offentliga ytors närhet så att de 
främjar social trygghet är det vår grundsyn att vi ska ha levande och trygga områden som är 
utformade efter medborgarnas behov. Att tänka kring trafik, mötesplatser, trygghetskänsla 
etcetera är alla viktiga delar vid planering av stadsdelar. I Sundbybergs kommun har bland annat 
medborgardialog använts för att utveckla stadsdelar i enlighet med medborgarnas önskemål. Det 
är ett viktigt verktyg som kommuner kan använda. Människorna måste alltid vara utgångspunkten 
vid planering av stadsdelar och områden. 

Beslut: att skicka motionen som enskild till Socialdemokraterna i Stockholms läns 
distriktårskongress 2017. 

 

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

Distriktsstyrelsen delar motionärens och Sundbybergs Arbetarekommuns uppfattning att det är 
viktigt att offentliga ytor förvaltas så sätt att de är trygga och tillgängliga för alla medborgare. Lika 



  30 (71) 
 
 
 
viktigt är att medborgarna ges möjlighet till inflytande över utformningen över den offentliga 
miljön. 

Kommunerna är ytterst ansvariga för planering av offentliga ytor för att se till att alla 
medborgares intressen tas tillvara. Vilken ägandeform som bäst förverkligar detta varierar dock 
från fall till fall. Privata aktörer kan vara precis den ägare och förvaltare som ett centrum behöver, 
i synnerhet för gallerior och kommersiella miljöer. Samtidigt kan små kommuner sakna 
kapaciteten att driva kommersiella centrum på ett bra sätt. Viktigt är att kommunerna är noga  
med att försäljning endast sker till långsiktiga och seriösa aktörer samt att det offentliga finns kvar 
som en aktiv intressent och partner i utvecklingen av området. Till detta kommer att 
kommunerna genom planmonopolet alla möjligheter att se till att främja social trygghet och 
inkludering även i områdena runt själva centrumet. 

Inte heller är det givet att medborgarinflytande över stadsmiljön alltid förverkligas bäst genom 
offentligt ägande. Snarare handlar det om att ha former för att inhämta medborgarnas åsikter och 
ta med det i planering och utveckling av stadsmiljön. Här har många kommuner i 
Stockholmsregionen ett utvecklat arbete med medborgardialog och medborgarlöften, ett arbete 
som bör fortsättas och utvecklas. 

att avslå att-sats 1, samt 

att anse att-sats 2 och 3 besvarad. 

 

 

Regeringen har genom den blocköverskridande flyktingöverenskommelsen slagit fast att alla 
Sveriges kommuner måste ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet och lagstiftning att 
förverkliga detta trädde i kraft under 2016. Den solidariska fördelningen omfattar flyktingar som 
vid ankomsten blir anvisade plats i så kallade anläggningsboenden (ABO), hänsyn i fördelningen 
tas till de kommuner som redan idag och sedan flera år tillbaka tar ett stort ansvar för 
flyktingmottagandet.  

Sveriges kommuner står inför en rad tuffa utmaningar när det gäller mottagandet, men det kan 
inte vara en anledning till att smita undan ansvaret. Det finns många kommuner som har gjort sitt 
yttersta för att lösa en redan ansträngd situation.  

Det är anmärkningsvärt att det är rika, moderatstyrda kommuner (Täby, Nacka och Ekerö) som 
har deklarerat att de kommer att vägra ta emot det antal nyanlända som de anvisats enligt lag. 
Genom att säga nej och avsäga sin del av ansvaret lägger dessa kommuner ett ännu större ansvar 
på övriga kommuner i Sverige. Dessa kommuner är sannerligen inte de som har störst 
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utmaningar. Det är också kommuner som historiskt har haft ett väldigt lågt flyktingmottagande 
och har hittills egentligen inte varit med och tagit ansvar för svenskt flyktingmottagande.  

Det är uppseendeväckande att dessa kommuner fattar aktiva beslut om att trotsa svensk 
lagstiftning. Ett sådant beteende måste få konsekvenser. Både för att upprätthålla den 
ansvarsfördelning som riksdagen har beslutat om, men även för att tydligt markera att kommuner 
inte fritt kan välja vilka lagar och regler de vill följa. Vi anser därför att den så kallade 
bosättningslagen (lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) bör 
kompletteras med sanktionsmöjligheter. Utformningen av sanktionerna behöver dock vara sådan 
att det inte föranleder att samma kommuner väljer att ”köpa” sig fria. Det vill säga att kommuner 
väljer att betala sanktionsavgifter för att slippa ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet. Ett 
sätt att motverka detta kan vara att dessa kommuner går miste om statliga 
infrastrukturinvesteringar och/eller går miste om statsbidrag. Väljer en kommun att ställa sig vid 
sidan av vårt gemensamma ansvar så borde det inte vara mer än rätt att samma kommuner inte 
heller får samma tillgång till statens fördelning av resurser.  

Därför föreslår styrelsen medlemsmötet besluta 
Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att sanktioner införs mot de 

kommuner som motsätter sig mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen 
(lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).  

Södertälje arbetarekommun beslutade: 
Att  bifalla motionen 

Att  sända motionen till Distriktsårskongressen 2017 som sin egen 

 

Beslut fattat vid Södertälje Arbetarekommuns medlemsmöte 14 december 2016 

 

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

Distriktsstyrelsen utgår ifrån att alla offentliga instanser i Sverige följer lagen. Om svenska 
kommuner medvetet skulle börja trotsa lagen hotas hela det demokratiska styre som vårt land 
vilar på.  

Distriktsstyrelsen ser därför med stort allvar på att det finns företrädare för Moderaterna i vår 
region som driver en sådan linje.  

Det finns också företrädare för kommuner som uttryckt att de inte kan ta emot i enlighet med 
lagstiftningen för att de av olika praktiska och juridiska skäl inte kan få boenden klara i tid. I vissa 
fall har detta skett efter stora ansträngningar, i andra fall har dessa uttalanden kommit snabbt och 
utan större synbara ansträngningar för att klara situationen. Samtidigt har några av kommunerna i 
den sistnämnda kategorin såsom Täby, Nacka och Ekerö också historiskt tagit ett mycket litet 
ansvar  för det nationella flyktingmottagandet.  
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Det är förstås viktigt att alla kommuner verkligen gör sitt yttersta för att leva upp till lagen. 
Därför delar distriktsstyrelsen motionärernas uppfattning om att det behövs någon form av 
sanktioner för att garantera att alla kommuner gör sitt yttersta för att leva upp till sin del av 
ansvaret. Sådana sanktioner måste då som motionärerna själva ta upp utformas på ett sätt som 
inte leder till att vissa kommuner kan ”köpa sig fria” från sin del av ansvaret.    

att bifalla motionen. 

 

 

Byggkostnaderna i Sverige är höga. Vi toppar Europaligan tillsammans med Norge. Vi har färre 
aktörer i byggbranschen än i andra länder, särskilt på kontinenten. Byggkostnaderna i Sverige 
ökade åren 2004-2013 med 35 procent, materialkostnaderna med 45 procent. Samtidigt var den 
generella prisuppgången endast 12,5 procent under perioden. 

Det finns flera orsaker till bostadsbristen och att nybyggda hyresrätter är dyra. Höga markpriser, 
bristande konkurrens, låg produktivitet, bristande politisk vilja, svårigheter att efterfråga, och så 
vidare. 

Det är dock svårt att hitta förklaringar till den branta kostnadsutvecklingen på produktionssidan. 
En del kan bero på standardhöjningar, men inte i en sådan omfattning att det motiverar den 
kraftiga kostnadsökningen. Det är otvetydigt att den i kontinentala ögon lilla svenska 
byggmarknaden har färre aktörer än andra länder och högre priser.  

För att bryta oligopolliknande förhållanden kan det offentliga ibland behöva bryta in. Det var 
skälet till att den statligt ägda banken SBAB startades 1985. I dag har vi en motsvarande situation 
på byggsidan. 

Det långsiktiga behovet av nya bostäder är stort. Alla kan snart siffrorna utantill: 700 000 nya 
bostäder i Sverige till 2025. I Stockholmsregionen är S-styrda kommuner otroligt duktiga på att 
bygga. Men att pressa priserna för att så många som möjligt ska ha råd att efterfråga är svårt, inte 
minst på grund av kostnadsnivån, som stänger ute många människor från att hyra eller köpa.  

Ett interkommunalt byggbolag i Stockholms län skulle bidra till att öka konkurrensen, inte minst 
för att bolaget har möjlighet till trygg och billig finansiering i produktionsfasen. Ett 
interkommunalt byggbolag skulle kunna gå före med schysta arbetsvillkor för sina anställda, 
teknikutveckling, industriellt byggande och byggande i trä.  

Ambitionen med byggbolaget skulle vara att skapa ett bolag som bygger själv, med egen personal.  

Det vore också intressant att även utreda möjligheten att inrätta en utbildning/skola, helst i 
kombination med särskilt fokus på personer långt från arbetsmarknaden, för att underlätta 
rekryteringen till bolaget. 
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Distriktsårskongressen föreslås därför besluta 

att Socialdemokraterna i Stockholms län inom ramen för Kommunförbundet 
Stockholms län (KSL) undersöker intresset att starta ett interkommunalt byggbolag 
för hyresrätter, bostadsrätter och egnahem samt 

att i kombination med ovanstående insats, verka för möjligheten till utbildningsinsatser 
för att trygga kompetensförsörjningen. 

Mikael Lindström, oppositionsråd Värmdö 

 

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

 

Föredragande: Jonas Nygren – jonas@jonasnygren.se 

Att den dåliga konkurrensen på den svenska byggmarknaden, men även bland underleverantörer 
och materialproducenter, leder till höga byggkostnader är ett stort problem. Även fast 
problematiken är så mycket större än bara konkurrenssituationen.  

Dagens bostadskris är en produkt av att politiken under många år inte sett bostaden som en 
naturlig del av välfärden. Bostaden har blivit ett ansvar för den enskilde individen och 
marknaden, inte för politiken. Det har också lett till  att bostadsproduktionen i Stockholm har 
anpassat sig och helt inriktat sig mot att producera bostäder för ett kapitalstarkt segment. Och 
alla led, från markförsäljande kommun till slutkundsäljande mäklare har anpassat sig.  

Dagens bostadskris är dock inte ett ansvar för börsnoterade företag att lösa, utan ansvaret är 
politikens. Idag subventioneras det ägda boendet med ungefär 40 000 000 000 kronor årligen, 
samtidigt som det hyrda boendet sedan något år sedan är berättigat investeringsstöd för 
6 000 000 000 kronor. Ett första steg för politiken skulle vara att utjämna skillnaderna i stödet till 
de olika boendeformerna. En nyproducerad hyrestrea är idag 4 000 kronor dyrare att producera 
per kvadrat än en bostadsrätt. Men det finns även flera verktyg som kommuner kan använda för 
att lösa bostadskrisen, som idag inte används fullt ut.  

Det är naivt att tro att det idag finns något intresse från dagens privata aktörer att bygga bort 
bostadskrisen. Vilket inte är så konstigt, bostadsbristen och en icke fungerande marknad 
genererar stora vinster för våra största aktörer. Ansvaret kan heller inte anses vara privata 
företags, utan politikens.  

Är det då rätt väg att gå att starta kommunala byggbolag? Distriktsstyrelsen är tveksam. Att driva 
affärsverksamhet i konkurrens med privata företag med egen personal kan knappast anses vara en 
kommuns kärnverksamhet. Däremot, som motionären påpekar, måste kommun och stat ta ett 
ansvar för kompetensförsörjningen.  
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SKL och SABO har påbörjat ett arbete med att göra större upphandlingar, för att sänka 
byggkostnaderna och därmed kunna bygga bostäder till en lägre kostnad. Idag finns det exempel 
på där det gått att sänka produktionskostnaden med 30-40 procent. Genom att som kommun 
arbeta aktivt med markpolitik och sin allmännytta går det att få fram bostäder som fler kan 
efterfråga. Olika former av investeringsstöd kan även det vara ett steg i rätt riktning.  

Genom en aktiv nationell och lokal bostadspolitik går det att bygga bort bostadskrisen och 
samtidigt bygga billigare utan att starta upp kommunala byggbolag. 

att avslå motionen. 

 

 

Uppdraget från statsmakten 1950 var att arbetet med uppbyggande av ByggAMA skulle vara;  

”...... att bestämmelserna icke finge innehålla onödigt stränga fordringar, som kunde fördyra 
arbetet.” 

Och som Aftonbladet kommenterade då; 

Som varje förnuftig människa redan anat kommer 
detta högteoretiska nya språkbruk från dem som 
sitter vid skrivborden och letar efter arbetsuppgifter.  

Och nu är vi där 

ByggAma som kom till 1950 och börjades användas 
i byggbranschen 1950 talet för att kunna bygga 
likvärdiga hus och lägenheter till ex. arbetarfamiljer 
som sedan växte till industriell tillverkning av hus i 
och byggblock alla dess former i mångmiljons-
programmet. 

I dagsläget är dessa ByggAMA normer och 
bestämmelser kontraproduktiva och resulterar till 
höga kvadratmeterpriser som ingen vill eller kan 
hyra. 

Idag finns det områden bland annat i ; 
Steningehöjden i Sigtuna, Söderhöjden i Järfälla, 
Svanhöjden i Nacka och södra Rosendal i Uppsala. 

De har så höga hyror i nyproduktion att det finns ingen kö eller efterfrågan. 
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Dagsläget ur Boverkets rapport 2016 nedan  och tabell. 

Boende till rimlig kostnad 

• Av hela urvalet är det 15 procent som har en boendeutgift som överstiger 30 procent av den 
disponibla inkomsten. 

• Det är 42 procent av de 40 procent med lägst inkomster som lägger mer än 30 procent på sitt 
boende. Det motsvarar ca 700 000 hushåll eller 1,3 miljoner personer.  

• Det är 46 procent av de 40 procent med lägst inkomster som har svårt att klara en 
baskonsumtion. Det motsvarar ca 770 000 hushåll eller 1,5 miljoner personer.  

Den heterogena utvecklingen av inkomsterna och i viss del även boendeutgifterna innebär att 
även om hushållen i genomsnitt fått större konsumtionsutrymme gäller inte det för alla hushåll. 
Det är främst de med lägre  

Inkomster och de som bor i hyresrätter som fått mindre marginaler. Ofta är det samma grupp. 

Denna snedvridning drabbar idag direkt 1,5 miljoner resp. 1,3 miljoner människor enligt 
boverkets rapport. Byggandet i idag av bostäder enligt ByggAMA med exempelvis flerfamiljshus 
ger trånga och/eller dyra lägenheter.  

Vi har kommit till vägs ände av tillämpning och användning av nuvarande ByggAMA system för 
att få drägliga bostädet i rätt utförande och pris.  

De som lever på marginalerna är barnfamiljer, pensionärer, hushåll i storstadsområden, de som 
bor i hyreslägenheter. 

Krymper i kvadratmeter  

I dag blir det så dyra bostäder så få eller ingen har råd att bo i dessa eller att man krymper i 
kvadratmeter så att vi snart är tillbaka till Lort Sverige då flera tvingades att bo i små bostäder. 
Bidragen har ändrats, så; 

Man kanske har råd med en tvåa i nyproduktion då man tidigare kunde ha råd att hyra en trea 
eller en fyra. 

Yrkar bifall till motionen och att kongressen ger ett uppdrag till riksdagsgruppen att utreda och 
utforma ett uppdrag för att genomföra en statlig utredning och konsekvensanalys av ByggAma 
hus och flerfamiljehus.  

Anja Nyman 

 

Utlåtande: 

Bostadsbristen är stor i landet och det byggs, som aldrig förr.  
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För att följa de normer, som finns idag, ByggAMA flerfamiljshus, resulterar byggandet i dyra 
lägenheter, som snart ingen med normal inkomst, har råd att hyra. Detta resulterar i att 
människor med låga inkomster, söker sig till små lägenheter och trångboddheten är återigen ett 
faktum, med alla de problem det för med sig. För att åstadkomma en förändring föreslår 
motionären att distriktsårskongressen ger i riksdagsgruppen i uppdrag att genomföra en statlig 
utredning och konsekvensanalys ByggAMA hus och flerfamiljshus.  

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

 

 

Föredragande: Jonas Nygren – jonas@jonasnygren.se 

Distriktsstyrelsen delar helt och hållet motionärens problembild av att det idag inte produceras 
tillräckligt många billiga bostäder. Den svenska bostadsbristen är omfattande och beror på ett 
uppdämt behov sedan slutet på 90-talet, då det under närmare 20 års tid inte producerats 
tillräckligt med bostäder. Bland annat som en konsekvens av omläggningen av bostadspolitiken 
på 90-talet. Sedan dess har Sverige fått en marknadsstyrd bostadsproduktion som lett till en 
omfattande bostadsbrist.  

Idag saknas bostäder i 240 av 290 kommuner. I de allra flesta kommuner består bristen av billiga 
hyresrätter. Trots det ser vi att antalet hyresrätter under lång tid minskat i antal, inte minst i våra 
stora städer. I våra storstäder är det oftast bostadsrätter som produceras eftersom det kortsiktigt 
bland annat genererar bättre markpriser för kommunerna.  

Motionären har helt rätt i att det krävs politiska åtgärder och beslut för att komma tillrätta med 
bostadskrisen. Det är ett ansvar som vilar på både regering, riksdag och på kommunerna. Många 
förändringar är redan genomförda bland annat vad gäller byggregler, införande av 
investeringsstöd och en byggbonus till kommuner som tar sitt ansvar.  

Motionären vill att riksdagsgruppen ska få i uppdrag att tillsätta en utredning med ansvar för att 
göra en konsekvensanalys av ByggAma. För känner vi ett behov av att klargöra vad ByggAMA är.  

”AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande 
först om de åberopas i entreprenadavtalet. 

 AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- 
och utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.  

 AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid 
projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna 
hänvisar till i AMA. 

 AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.  



  37 (71) 
 
 
 
AMA´s förslag till administrativa krav på byggprocessen brukar vara  underlag för att ta fram 
administrativa föreskrifter för ett byggprojekt. 

De mer tekniska exemplen för utförande, material och kontroller kan användas för att ta och 
tekniska beskrivningar för utförande och detaljer inom bygg, anläggning, VVS, el och kylteknik. 

AMA ges ut av Svensk Byggtjänst och finns inom fem olika områden: 

 Administrativa föreskrifter AF AMA, som baseras på AB och ABT (Allmänna 
Bestämmelser för utförande respektive för totalentreprenader) 

 Anläggnings AMA 

 Hus AMA 

 VVS AMA, 

 El AMA 

 Kyl AMA 

Det finns också Råd och Anvisningar, RA, med kommentarer och förtydligande kring texterna i 
AMA.” 

ByggAMA är olika standarder som branschen använder för att förenkla produktionen av hus. Vi 
gör bedömningen att dessa föreskrifter snarare underlättar produktion än fördyrar den. Däremot 
finns det skäl att jobba aktivt med att utmana branschen på andra sätt, bland annat genom att 
underlätta för fler mindre byggföretag, större gemensamma upphandlingar (som både SABO och 
SKL påbörjat) men framförallt handlar det om att få fler kommuner att ta sitt ansvar för 
nyproduktionen. Där är bland annat en aktiv markpolitik och en stark allmännytta viktig.  

att avslå motionen. 

  



  38 (71) 
 
 
 

 

Idag lever vi i ett Sverige där kärnfamiljen inte längre är det nästan enda som finns. Det är långt 
ifrån ovanligt att en förälder, anhörig eller annan närstående har mer inflytande i ett barns liv än 
en juridisk vårdnadshavare men utan att ha någon av de juridiska rättigheterna. De har inte rätt 
att delges någon information från vård, skola eller annan omsorg om barnet då det strider mot 
sekretesslagarna. Till exempel så kan ett barn bli utsatt för kränkningar, fått en svår allergisk 
reaktion, haft en kraftig ångestattack m.m utan att den som hämtar (oavsett relation) får veta 
detta då den inte är juridisk vårdnadshavare. Ska Sverige vara ett framgångsland måste vi vara i 
framkant när det gäller att ta hand om våra, barn även de som inte lever i kärnfamiljer.     

Därför yrkar jag:     

Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för möjliggörandet av fler än två juridiska 
vårdnadshavare   

Att motionen förs vidare till socialdemokraterna i Stockholms läns riksdagsgrupp     

Chris Alm, Jakobsbergs S-förening     

Motionen är antagen av Jakobsbergs S-förenings medlemsmöte. 

 

Styrelsens motionssvar: 

Styrelsen tackar för den inkomna motionen. Lagstiftningen är på många håll omodern och passar 
för dagens stjärnfamilj. Däremot anser inte styrelsen att det här problemet bäst löses genom att 
barn får fler juridiska vårdnadshavare, utan snarare genom att lagarna uppdateras för att fler än 
vårdnadshavare är med och uppfostrar barnen under hela eller delar av uppväxten. Exempelvis 
skulle en vårdnadshavare kunna ges möjlighet att ange vilka som under en tidsperiod får ta del av 
viktig information om barnet. 

I en tid då familjekonstellationer ser ut på många olika sätt och dessutom förändras genom livet 
riskerar fler juridiska vårdnadshavare att leda till fler oklara vårdnadsförhållanden till exempel när 
relationer tar slut. Att ett barn får fler än två juridiska vårdnadshavare riskerar att skapa ännu mer 
komplicerade vårdnadstvister. Barnets bäst måste alltid komma i främsta rummet och då kan 
redan två vårdnadshavare vara för många. 

Styrelsen anser dock att motionen berör ett viktigt ämne som behöver debatteras, och 
rekommenderar därför att den skickas vidare till distriktskongressen.   

Styrelsen föreslår medlemsmötet: 

Att motionen skickas vidare som enskild.  
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Föredragande: Lars Bryntesson – larsbrynte@gmail.com 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att Sverige ska vara i framkant när det gäller att 
värna våra barn och deras rättigheter, också de barn som inte lever i kärnfamiljer. Den väg som 
motionären förespråkar för att ge fler personer tillgång till sekretessbelagd information om det 
enskilda barnet – att öka antalet juridiska vårdnadshavare – riskerar dock att skapa fler problem 
som kan drabba barnet istället för att hjälpa det. Exempelvis riskerar en ökad krets av juridiska 
vårdnadshavare, som styrelsen för Järfälla Arbetarekommun påpekar i sitt yttrande, att l eda till 
fler oklara vårdnadsförhållanden och ännu mer komplicerade vårdnadstvister, när relationer tar 
slut. 

Distriktsstyrelsen noterar att styrelsen för Järfälla Arbetarekommun också anser att en bättre väg 
skulle kunna vara att en vårdnadshavare ges möjlighet att under en tidsperiod ange någon annan 
som mottagare av viktig information om barnet. Distriktsstyrelsen noterar att detta är fullt möjligt 
redan idag och instämmer i att det är en bättre väg än den som motionären förespråkar.  

att avslå motionen. 

 

 

Det finns många fördelar med avsaknaden av könade personnummer, både rent praktiska och 
psykosociala. Bland de psykosociala fördelarna finns transpersoners hälsa, idag är transpersoner 
den gruppen i Sverige som mår absolut sämst. Att från födseln bli intvingad i ett fack där en inte 
hör hemma är oerhört smärtsamt.     

Könade personnummer är en stor del av det system med juridiska kön vi har idag, något som vi 
är emot och har sagt att vi inte vill ha. Ett tredje juridiskt kön är bättre en bara de två vi har idag, 
avsaknaden av juridiskt kön är ännu bättre. Bland de rent praktiska faktorerna finns det faktum 
att vi håller på att få slut på personnummer.    Förr fanns det ännu mer information insprängt i 
personnummer nämligen var i Sverige en var född, detta togs bort då det var lätt att utläsa om en 
person var född i ett annat land och innebar risk för diskriminering dessutom var det ett bra 
tillfälle att göra detta då personnummerna hade börjat ta slut med den utformningen. Ta bort 
även denna diskrimineringsmöjlighet.     

Därför yrkar jag:     

Att Socialdemokraterna Stockholms län ska verka för införandet av könsneutrala personnummer   

Att motionen förs vidare till socialdemokraterna Stockholms läns riksdagsgrupp     

Chris Alm, Jakobsbergs S-förening       
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Motionen är antagen av Jakobsbergs S-förenings medlemsmöte     

 

Styrelsens motionssvar: 

Styrelsen tackar för den inkomna motionen. Styrelsen delar motionärensåsikt att personnummer 
bör vara könsneutrala, så länge eventuella komplikationer med att få fram statistik över till 
exempel löneskillnader eller diskriminering mellan olika grupper kan lösas.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet: 

Att medlemsmötet antar motionen som sin egen.  

 

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

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att människor inte ska känna att de tvingas in i 
fack där de inte känner sig hemma.  

Samtidigt är våra könsindelade personnummer av stor vikt för till exempel individbaserad 
statistik, för sjukvården och för forskningen. Frågan har utretts av folkbokföringsutredningen 
som konstaterade att ett avskaffande av juridiskt kön skulle innebära betydande problem för de 
samhällsfunktioner som har behov av uppgifter om biologiskt kön. Den dag det finns en lösning 
som inte har negativ påverkan på andra viktiga behov är det fullt rimligt att vi inför könsneutrala 
personer. Fram till dess vidhåller distriktsstyrelsen som vi tidigare argumenterat för att det borde 
införas ett tredje juridiskt kön. Distriktsstyrelsens uppfattning att det är det enda rimliga om vi vill 
att Sverige ska vara ett land där ingen diskrimineras på grund av sitt kön utan att för den skulle 
göra avkall på de fantastiska fördelar vi har av våra könsindelade personnummer. Givetvis 
kommer det innebära ett omfattande lagstiftningsarbete för att anpassa övrig lagstiftning till helt 
nya förutsättningar men det menar vi är ett nödvändigt arbete som bör initieras snarast.  

att avslå motionen. 

 

 

Transungdomar är idag en av de allra mest utsatta grupperna både i samhället i stort och även 
inom HBTQsamhället. Mer än 2/3 av alla transungdomar har någon gång funderat på att ta livet 
av sig och cirka hälften har någon gång försökt. Bland heterosexuella är motsvarande siffra under 
10 procent.  
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I början av 2015 kom ett betänkande från Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av 
ändrad könstillhörighet s om föreslog att alla över 15 år fritt ska kunna byta juridiskt kön och de 
som är mellan 1215 år ska kunna göra det med föräldrarnas tillstånd.  

Eftersom vårt juridiska kön framgår av vårt personnummer i Sverige tvingas många 
transungdomar till daglig, ofrivillig outning. Idag behöver vi i många vardagliga sammanhang visa 
IDkort och därigenom även vårt tilldelade juridiska kön. För en person som inte identifierar sig 
med det kön som den blev tilldelad vid födseln kan detta vara något som ger upphov till mycket 
ångest och psykiskt lidande. Att kunna få tillgång till offentliga dokument som speglar en individs 
identitet är ett viktigt steg för att kunna delta i det offentliga rummet.  

Att möjliggöra för personer under 18 år att byta juridiskt kön handlar om att respektera de 
mänskliga rättigheterna samt barnkonventionens åttonde artikel som fastställer alla barns rätt till 
sin identitet. Processen för bytet bör göras så enkel och tillmötesgående som möjligt för att 
underlätta för den enskilda individen. För att få byta juridiskt kön ska det inte ställas några krav 
på medicinsk behandling eller prövning. Den juridiska processen ska alltså vara helt frikopplad 
från den medicinska processen.  

Att avskaffa 18 års kravet för juridiskt könsbyte är ett första steg för att underlätta situationen för 
transungdomar. Men mer kan göras. Exempelvis om det kan anses som barnets bästa att påbörja 
hormonbehandlingar redan i tonåren för att underlätta en framtida könskorrigering eller att 
kunna få påbörja en utredning kring könskorrigerande kirurgiska ingrepp. Då vi inser att detta är 
mer kontroversiella frågor än att byta juridiskt kön anser vi att detta bör utredas vidare. I enlighet 
med Barnkonventionen bör syftet vara att göra det som är det bästa för barnet och lyssna på 
transungdomars egna erfarenheter.  

Vidare bör Sverige, lik bland annat Tyskland, införa ett tredje juridiskt kön. Många transpersoner 
idag ser sig som ickebinära och identifierar sig varken som man eller som kvinna. För denna 
grupp skulle ett tredje juridiskt kön vara ett viktigt steg för att kunna få ett erkännande av sin 
identitet.  

Därför yrkar jag  

Att 18 års kravet för byte av juridiskt kön avskaffas  

Att ett tredje juridiskt kön införs i Sverige  

Att Socialdemokraterna i Stockholms län på sikt arbetar för ett avskaffande av juridiskt kön.  

Att en utredning tillsätts kring vilka åtgärder som behövs för att transungdomar ska få det bättre i 
enlighet med Barnkonventionen.  

David Persson  

 

Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande 

Tack för en bra motion! Frågorna i motionen är viktiga och berör en utsatt grupp.  
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År 2014 tillsattes en statlig utredning med uppdraget att se över bestämmelserna om 
åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet i könstillhörighetslagen. Utredningens 
förslag blev att könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två nya lagar, en lag om ändring av 
juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av 
könskörtlarna. 

Lagen om ändring av juridiskt kön ska reglera förutsättningarna för en ändring av en persons 
juridiska kön i folkbokföringen, som innebär att en person tilldelas ett nytt personnummer. 
Utgångspunkten är att den som önskar ska ha möjlighet att ändra sitt juridiska kön. Utredningens 
bedömning är att unga som har fyllt 15 år själva ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön.  

Vad gäller juridisk könskorrigering är utredningens förslag att den som är 15 år på egen hand ska 
kunna ansöka om ändring av sitt juridiska kön. För den som är mellan 12 och 15 år finns 
möjligheten att tillsammans med vårdnadshavaren ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön.  

Styrelsen anser att det är en rimlig hållning. Även om de flesta transpersoner redan i tidig ålder 
vet vilket kön de tillhör är det rimligt att man genomgått puberteten innan man på egen hand 
fattar juridiska beslut om sin könstillhörighet. I alla andra sammanhang förväntar vi oss en viss 
ålder och mognad innan barn och ungdomar ges mandat att ensamma fatta beslut av  avgörande 
betydelse. Att den som är yngre än 15 år tillsammans med vårdnadshavaren kan ansöka om en 
ändring redan från 12 års ålder menar styrelsen är rimligt eftersom det givetvis kommer att vara 
ett välgrundat beslut när barn och vårdnadshavare gör en ansökan gemensamt. Givetvis skulle 
man kunna tänka sig ett avskaffande av åldersgränsen med motiveringen att inga familjer skulle 
göra en ansökan som inte är genomtänkt. Å andra sidan är det kanske omotiverat att genomföra 
könsbyten innan man puberterat varför 12-årsgränsen kan ses som rimlig. Ett alternativ vore 
givetvis att som motionärerna förslår införa ett tredje juridiskt kön vilket skulle öppna 
möjligheten att för de unga transpersonerna möjliggöra ett stegvis juridiskt könsbyte även innan 
puberteten. 

Vad avser införandet av ett tredje juridiskt kön är det styrelsens uppfattning att det är det enda 
rimliga om vi vill att Sverige ska vara ett land där ingen diskrimineras på grund av sitt kön. 
Givetvis kommer det innebära ett omfattande lagstiftningsarbete för att anpassa övrig lagstiftning 
till helt nya förutsättningar men det menar vi är ett nödvändigt arbete som bör initieras snarast.  

Vad avser avskaffandet av juridiskt kön delar inte styrelsen den uppfattningen. Samhället måste 
motverka all form av diskriminering och frihetsbegränsningar som transpersoner utsätt för idag. 
Att avskaffa det juridiska könet är inte en metod för att göra så.  

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 

Att bifalla motionen 

Att motionen sändes till partidistriktets årskongress som socialdemokraterna i Botkyrkas egen.  
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Föredragande: Tove Sander – tove.sander@telia.com 

Inledningsvis vill distriktsstyrelsen tacka motionärerna för en viktig motion.  

Det är en viktiga men svår fråga som motionärerna tar upp. Viktig eftersom den berör en grupp 
som på många sätt behöver samhällets stöd för att kunna leva i jämlikhet utan att ständigt 
drabbas av sociala och juridiska hinder som leder till utanförskap och känsla av att inte passa in. 
Samtidigt är det svåra frågor, när är man tillräckligt mogen för att ta svåra och stora beslut utan 
vuxenvärldens stöd och råd.  

Regeringen tillsatte i februari 2014 en statlig utredning med uppdrag att se över bestämmelserna 
om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet i könstillhörighetslagen. På 
regeringens hemsida går att läsa att ”utredningens förslag är att könstillhörighetslagen upphävs 
och ersätts av två nya lagar, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning 
av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna.  

Lagen om ändring av juridiskt kön ska reglera förutsättningarna för en ändring av en persons 
juridiska kön i folkbokföringen, som innebär att en person tilldelas ett nytt personnummer. 
Utgångspunkten är att den som önskar ska ha möjlighet att ändra sitt juridiska kön.  

Vad gäller juridisk könskorrigering är utredningens förslag att den som är 15 år på egen hand ska 
kunna ansöka om ändring av sitt juridiska kön. För den som är mellan 12 och 15 år finns 
möjligheten att tillsammans med vårdnadshavaren ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön. 
Distriktsstyrelsen anser att det är en rimlig hållning. Även om de flesta transpersoner redan i tidig 
ålder vet vilket kön de tillhör är det rimligt att man genomgått puberteten innan man på egen 
hand fattar juridiska beslut om sin könstillhörighet. I alla andra sammanhang förväntar vi oss en 
viss ålder och mognad innan barn och ungdomar ges mandat att ensamma fatta beslut av 
avgörande betydelse. Att den som är yngre än 15 år tillsammans med vårdnadshavaren kan 
ansöka om en ändring redan från 12 års ålder menar distriktsstyrelsen är rimligt eftersom det 
givetvis kommer att vara ett välgrundat beslut när barn och vårdnadshavare gör en ansökan 
gemensamt. Givetvis skulle man kunna tänka sig ett avskaffande av åldersgränsen med 
motiveringen att inga familjer skulle göra en ansökan som inte är genomtänkt. Å andra sidan är 
det kanske omotiverat att genomföra könsbyten innan man puberterat varför 12-årsgränsen kan 
ses som rimlig.  

Ett alternativ vore givetvis att införa ett tredje juridiskt kön vilket skulle öppna möjligheten att för 
de unga transpersonerna möjliggöra ett stegvis juridiskt könsbyte även innan puberteten. Det är 
distriktsstyrelsens uppfattning att det är det enda rimliga om vi vill att Sverige ska vara ett land 
där ingen diskrimineras på grund av sitt kön. Givetvis kommer det innebära ett omfattande 
lagstiftningsarbete för att anpassa övrig lagstiftning till helt nya förutsättningar men det menar vi 
är ett nödvändigt arbete som bör initieras snarast.  

Vad avser motionärens yrkande att det ska tillsättas en utredning kring vilka åtgärder som behövs 
för att transungdomar ska få det bättre i enlighet med barnkonventionen har distriktsstyrelsen 
svårt att ta ställning till yrkandet då det inte framgår vem som ska göra utredningen och vad 
resultatet ska användas till. Distriktsstyrelsens uppfattning är att det finns god kunskap om 
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behoven och att samhällets resurser ska användas till förbättring och förändring och inte till 
ytterligare utredningar.   

att bifalla att-sats 1 och 2, samt 

att avslå att-sats 3 och 4.  

 

 

Det har ju nu gått drygt 50 år sedan vår polis förstatligades. Fördelen blev ju samordningsvinster 
jämte tillgång till ny teknik av olika slag (kriminalteknik, fordonsteknik m m ). Nackdelen blev ju 
att avståndet till de vanliga medborgarna förstorades och att administrationen fick breda ut sig så 
mycket att polisen fått svårigheter att sköta sin kärnverksamhet enligt ordningsstadgorna m m.  

Mot den bakgrunden borde den vanliga polisen åter kommunaliseras ty då hamnar man närmare 
medborgarna. Det hindrar ju inte att man kan i statlig regi behålla samordningsdelen t.ex. delar av 
kriminaltekniken, IT och annat. Någon kan här invända att då kanske en närpolis kan räcka. Men 
enligt min mening bör nog en kommunalisering i huvudsak omfatta den vanliga polisens 
kärnverksamhet. 

Man kan ju jämföra polisen med brandkåren (numera räddningstjänsten) som förblivit i 
kommunal regi eller i form av kommunförbund. Den har heller inte drabbats av de nackdelar 
som polisen numera fått. 

Mot den bakgrunden föreslår undertecknad  

Att Partidistriktskongressen uttalar sig för en översyn av polisväsendet mot inriktning till åter en 
polis i kommunal regi. 

Mats Tallberg 

 

Yttrande över motion angående översyn av polisväsendet. 

Statskontoret har gjort en första utvärdering av polisens stora omorganisation. Syftet med 
utvärderingen, som beställdes 2014 av den dåvarande alliansregeringen, är att undersöka ”i vilken 
utsträckning ombildningen har skapat bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat 
och en högre kvalitet i polisens arbete”. 

Statskontorets rapport ger polisen godkänt när det gäller den stärkta nationella förmågan, vilket 
bland annat inneburit att poliser snabbt kunnat flyttas till gränskontrollerna i Sydsverige. Däremot 
saknas fortfarande stora resurser på lokal nivå. Det faktum att alla chefer tvingades söka om sina 
tjänster skapade turbulens och osäkerhet, vilket i sin tur på gick utöver resultaten. Och bristen på 
ledningsstöd har på många håll inneburit stora ansträngningar för lokalpolisen.  
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Polisen har haft för mycket fokus på organisationen, nu måste man prioritera verksamheten 
framgår av rapporten. Det lokala polisarbetet behöver stärkas. Man behöver jobba mycket mer 
med utredningsverksamheten och säkerställa att man kan vara uthållig.  

I klartext innebär det att polisen måste bli bättre på att klara upp alla typer av brott. 

Däremot går det inte att skylla bristerna på omorganisationen. Trenden fanns redan innan, enligt 
utredningen. Det går inte att se ett så kallat produktionstapp, vilket är mycket vanligt vid 
omorganisationer.  

Det går inte att se att polisen inte har tillräckliga resurser för att komma på larm, eller att de gör 
färre och färre utredningar. När målet att komma "närmare medborgarna" ska nås måste 
resurserna gå till det lokala polisarbetet. Man har haft för höga ambitioner. Man kan inte satsa på 
allt samtidigt, då räcker inte resurserna. 

Eftersom Polisen är mitt uppe i en stor omorganisation, behövs lugn och ro så organisationen får 
sätta sig. Målsättningen är att stärka den lokala närvaron. Att just nu gå in i en ny stor översyn 
med mål att kommunalisera Polisen är inte rätt väg, även om det finns fel och brister i nuvarande 
organisation. 

Arbetarekommunen föreslår 

Att motionen sänds in till distriktskongressen som enskild 

Medlemsmötet beslutade 2016-12-01 att skicka in motionen till distriktskongressen som enskild. 

 

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

Distriktsstyrelsen delar den frustration som motionären ger uttryck för i sin motion över att 
polisväsendet inte lever upp till de förväntningar som vi har på det. Denna frustration delas av 
regeringen, och ansvarig minister har gett uttryck för att polisen måste uppnå bättre resultat.  

Det är viktigt att fokus för polisen nu blir att öka antalet uppklarade brott, inte y tterligare stora 
omorganisationer. Med det sagt har regeringen har också sagt att den, såväl som polisledningen, 
oppositionen och facket måste vara lyhörda och skruva i den omorganisation som alla var 
överens om att göra, eftersom den inte tycks fungera tillfredsställande.  

Polisen har ombildats från 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens 
kriminaltekniska laboratorium till en Polismyndighet. Tanken var att stärka polisens förmåga att 
ingripa mot och utreda brott genom att ta bort de gamla myndighetshindren. Distriktsstyrelsen är 
väl medveten om att även den gamla organisationen hade brister. Att gå tillbaka till denna eller 
införa en kommunal polis efter att just ha gjort en stor sammanslagning är därför inte aktuellt.  

att avslå motionen.  
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Partidistriktets valrörelse tenderar att bli väldigt övergripande, vilket är bra. Vi behöver däremot 
aktivt arbeta för att göra regionala frågor och landstingsfrågor relevanta för invånarna i alla delar 
av vårt stora län.  

Vi måste visa att socialdemokraterna har lösningarna både för de stora strukturella utmaningarna 
som katastrofala upphandlingar, personalbrist, stängda vårdplatser och utbyggd tunnelbana. Vi 
måste också ha svaren på det mer vardagsnära. Många av våra medborgare vill på ett tydligare 
plan förstå hur landstingspolitiken påverkar dem där de bor.  

I Järfälla behöver vi exempelvis berätta om betydelsen av ett nytt sjukhus på Barkarbyfältet. I 
Nynäshamn om att rädda lokala vårdenheter. I Norrtälje om att utveckla den framgångsrika 
modellen där kommunal omsorg och landstingsfinansierad värd hänger ihop. I hela norra 
Stockholm behöver vi ta strid mot privatisering av Danderyds sjukhus, även om det inte väcker 
Södertäljebornas känslor. 

I valrörelsen 2018 behöver vi se lokala landstingsvallöften för varje kommun. Detta har två skäl, 
dels för att göra det lättare för våra egna företrädare att förklara landstingspolitiken, men även för 
att göra det begripligt för den enskilde väljaren i kommunerna.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kongressen besluta:  

att Socialdemokraterna i Stockholms län och den socialdemokratiska landstingsgruppen ska ha 
lokala valbudskap och lokalt anpassade frågor för varje kommun i valrörelsen 2018.  

Victor Harju, Jakobsbergs S-förening 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet: 

Att medlemsmötet antar motionen som sin egen.  

 

Föredragande: Joakim Johansson – joakim.johansson@socialdemokraterna.se 

En av partidistriktets huvuduppgifter är ansvaret för den regionala valrörelsen och då i synnerhet 
landstingsvalet. En utmaning som flera partidistrikt står inför, inte bara Stockholms län, är att 
landstingsvalet är ett val som har varit svårt att profilera/tydliggöra för väljarna vilket lett till att få 
vet om vem som styr och vem som är i opposition. Det är givetvis djupt problematiskt eftersom 
eventuellt ansvarsutkrävande på valdagen inte per automatik drabbar den som har burit ansvaret 
under den gångna mandatperioden. Så distriktsstyrelsen håller med motionären att viktiga 
regionala och landstingspolitiska frågor ska brytas ner och få en lokal prägel för att på så sätt 
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påvisa relevansen för väljarna och den direkt påverkan även landstinget har, i viktiga frågor 
rörande människors vardag.  

Det är också viktigt att socialdemokraterna i valet uppfattas som tydliga och att vi har en 
sammanhållen valrörelse. Det pågår ett arbete i partidistriktet att utforma en valstrategi och där 
de lokala frågorna  kommer att vara viktiga för att nå framgång 2018.  

I kommande valrörelse 2018 ser distriktsstyrelsen positivt på att arbetarekommunerna jobbar 
tydligt med att lyfta landstingsvalet lika mycket som kommunvalet och riksdagsvalet. Samtidigt är 
det viktigt att tydligheten i vilka frågor som är prioriterade framför andra framgå i ett val och när 
det gäller landstinget så kan bara landstingsgruppen tillsammans med partidistriktet göra den 
bedömningen. 

att avslå motionen. 

 

 

Digitaliseringskommissionen beskriver digitaliseringen som katalysatorn, möjliggöraren och 
motorn i samhällsutvecklingen. Under 2016 har arbetet i Stockholms läns landsting med att ta 
tillvara och utveckla digitaliseringens möjligheter intensifierats. Visionen för Stockholms läns 
landsting är att Stockholm år 2020 har Europas mest nyskapande sjukvård och kollektivtrafik. I 
den regionplanering landstinget ansvarar för ska digitaliseringens möjligheter stärka utvecklingen 
mot en smart och hållbar tillväxtregion.  

Digitaliseringens transformerande kraft i samhället kan inte överskattas. Trots det nämndes inte 
begreppet överhuvudtaget i det socialdemokratiska valmanifestet 2014 (”Kära Framtid”). Å ena 
sidan kan detta tolkas som att partiet ser digitaliseringsfrågor holistiskt, att 
digitaliseringsperspektivet berör alla politikområden och inte kan brytas ut enskilt. Å andra sidan 
kan det tolkas som att Socialdemokraterna inte är i fas med samtiden, eller än värre, inte förmår 
se framtiden. 

För att vinna val är det avgörande att driva tydlig politik. Inför valet 2018 bör alla 
socialdemokrater som knackar dörr och bemannar valstugor i Stockholms län kunna svara upp 
mot medborgarnas förhoppningar och farhågor kring digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar för landstingets verksamheter. Vi måste kunna visa hur digitaliseringen kan bidra till 
vår vision av ett fritt, jämlikt och solidariskt Stockholm.  
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Därför yrkar vi på att Stockholms läns distriktsårskongress 2017 beslutar 

att Styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län tillsätter en arbetsgrupp med 
uppdraget att ta fram förslag till hur digitaliseringsfrågor tydligare kan utgöra en del 
av partiets valrörelse inför 2018. 

Samuel Pardon, Centrala- Lilla Albys s-förening Peter Schilling, HÖRU s-förening 

 

ARBETAREKOMMUNENS YTTRANDE: 

Motionärerna lyfter en viktig fråga. Precis som de ger uttryck för är digitalisering svaret på många 
utmaningar. Socialdemokraterna är det parti som alltid har varit i framkant och förespråkat och 
gett förutsättningar för nya innovationer och lösningar. Det ska vi också vara nu – då är 
digitalisering och utbyggnad av bredband i länets och landets alla delar avgörande.  

Digitaliseringsfrågorna hanteras delvis inom ramen för partidistriktets politikutvecklingsarbete 
och vi utgår att de kommer att ta större plats inför valet 2018. Dock vill vi med denna motion 
lyfta vikten av att vi som parti tar dessa frågor på allvar, ser värdet och ger rätt förutsättningar för 
att digitaliseringens potential kan utnyttjas och komma alla medborgare till  del. Vi har stor respekt 
för att detta kan uppfattas vara komplexa frågor för alla valarbetare att hantera. En arbetsgrupps 
uppdrag bör då bland annat bli att ta frågorna utifrån ett medborgarperspektiv och göra det 
lättfattligt och kommunikativt.  

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

 

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

Digitalisering är vår tids största förändringsfaktor. På samma sätt som papyrusen och 
ångmaskinen fundamentalt utvecklade sin samtid ser vi nu hur digitaliseringen för oss in i en ny 
tidsepok. Digitaliseringen ger mig känslan av att allt är möjligt, samtidigt presenterar den nya 
utmaningar i vår kamp för frihet, framgång och livskvalitet för alla.  

En stark trend är Artificiell Intelligens som gör alla prylar smartare. Till exempel kan AI öka 
likvärdigheten i skolan, när vartenda barn får en personligt anpassad AI extralärare. Vi kan 
minska felbehandlingarna när smarta beslutsstödsystem ger läkare behandlingsförslag baserad på 
all världens medicinkunskap och patientens historik, eller ge kommuninvånarna större makt över 
sin vardag och bättre service genom snabbare preliminära besked inom exempelvis bygglov. 

En annan trend är sensorer. Allt som kan mätas kommer vi att mäta; äldres välmående, 
temperaturen i kaffekoppen, torrheten i bäbisens blöja, vår körstil, trafikflöden och mycket mer. 
Det ger oss fantastiska möjligheter att förbättra vårt välmående och massa nya metoder för 
innovativa entreprenörer att utveckla värdefulla produkter och tjänster. Ett exempel är smarta 
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byggnader som anpassar temperatur och belysning i varje våning och rum beroende på 
användning. Detta kan ge stora fördelar när det gäller miljömässigt hållbarhet.  

Ytterligare en trend är robotisering. En hel av de åtgärder som idag utsätter oss för fara och 
riskerar vår hälsa, eller tar tid av vår vardag kommer att kunna genomföras snabbare och säkrare 
genom robotiseringen. Självkörande bilar och drönare är bara två exempel på hur en 
automatisering och robotisering kan förbättra våra liv.  

Mycket pekar på att vi kommer att samla in massor med data. Det ger stora möjligheter till 
förbättrad samhällsutveckling men också en del risker. På många sätt påminner digitaliseringen 
om tiden för arbetarrörelsens början. På samma sätt som vi i arbetarrörelsens början tog en fight 
om maktbalansen på arbetsmarknaden och arbetarnas villkor, människans livskva litet och allas 
möjlighet att kunna nå framgång och frihet, behöver vi nu analysera den nya samhällseran och ta 
fighten för det samhälle vi vill se. Exempelvis på frågeställning är vem som äger informationen 
om varje person och hur det används? Ska försäkringsbolag eller arbetsgivare kunna avkräva varje 
person all samlad historisk medicinsk och personlig data bara för att det är tekniskt möjligt? Vad 
är vår syn på postsekretess i en digital värld? Är det rimligt att världens största publicist som styr 
varje persons nyhetsflöde inte tar någon som helst publicistiskt ansvar på det sätt som exempelvis 
all tryckt måste göra, bara för att den utgör en digital plattform? Dessa frågor är inte tekniska 
utan i högsta grad politiska. 

Framtiden är fantastiskt och full av möjligheter. I en värld, där 2016 i flera avseenden visade på 
tilltagande populism, filterbubblor och minskat vilja till samarbete länder emellan, lyser 
digitaliseringen som en klar möjlighet att skapa en bättre era, framtid och större samverkan. Men 
som all annan utveckling är den i behov av klok, pragmatisk och genomtänkt politisk styrning.  

Idag ingår diskussionen om digitaliseringen inom det arbete som distriktsstyrelse har för 
politikutveckling, FramtidSTHLM, vidare jobbar distriktsstyrelsen med den strategiska 
plattformen inför valrörelsen och framtiden. Av den anledningen finns det fog att säga att detta 
arbete redan pågår inom ramen för flera arbetsgrupper, vars resultat ska just utgöra delarna av 
partiets valrörelse inför 2018. 

att anse motionen besvarad.. 

 

 

Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
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 Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges rik sdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. 

Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är klart bättre i kommuner och 
landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal kandidater till exempelvis 
kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når jämfört med de övriga 
nordiska länderna. 

Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så hade medelåldern sjunkit 2010 i riksdagen 
med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i kommunfullmäktige.  

Genomgående är att det är många fler män som är valda än antalet kvinnor.  

Ser man till antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 
2002 – 2006 och 2006 – 2010 så är andelen i åldern 18 – 24 år mycket hög och ligger strax under 
40 % vilket är förståeligt då den åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning 
och etablering av egen familj. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och 
äldre så ligger den på under 15 % som lämnar sina uppdrag. 

Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  

Med hänvisning till vad som anförts vill vi att kongressen beslutar 

att  kongressen rekommendera partiets olika organisationer att eftersträva så 
representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som 
kön.   

Pensionärsutskottet 

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

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 23 november 2016 

Att anta motionen som arbetarekommunens egen 

 

Föredragande: Joakim Johansson – joakim.johansson@socialdemokraterna.se 

Distriktsstyrelsen tillsatte i november 2011 en arbetsgrupp bestående av Jens Sjöström (DS), 
Alexandra Völker (SSU), Bjarne Isacson (LO-distriktet), Annika Andersson Ribbing (Värmdö 
AK), Liselott Vahermägi (S-kvinnor) och Magnus Hedberg (Täby AK) som fick i uppdrag att ta 
fram förslag till riktlinjer för nomineringsarbetet inför valen 2014 till distriktskongressen 2012. 
Distriktsstyrelsen tydliggjorde att en viktig utgångspunkt för arbetet är att kunna identifiera 
metoder och processer som gör det möjligt för partiet att föreslå företrädare som väljarna kan 
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identifiera sig med och att transparens och öppenhet är viktiga ledord för att åstadkomma detta. 
Gruppen fick även i uppdrag att genomföra arbetet i nära dialog med arbetarekommunernas 
ordföranden. Gruppen presenterade ett omfattande arbete som vann gehör hos distriktsstyrelsen 
och kongressen 2012 och innehöll bland annat kriterier avseende kandidaterna samt riktlinjer för 
listornas sammansättning. Dessa kriterier och riktlinjer är väl genomarbetade och omfattar det 
som motionärerna lyfter fram i sin motion. 
 
Rörande kriterier avseende kandidaterna fastslog distriktskongressen följande:  
 

 Kandidaterna ska vara karismatiska, utåtriktade och förtroendeingivande. 

 Kandidaterna ska ha politisk och retorisk kompetens att kommunicera vår politik och 

kunna ta debatter mot våra motståndare. 

 Kandidaterna ska ha en god allmänpolitisk kunskap och fördjupad kunskap om politiken i 

den församling man kandiderar till. 

 Kandidaterna ska ha förmågan att omsätta politiska idéer och omvärldshändelser till 

handling och politiska förslag. 

 Kandidaterna ska kunna förhålla sig till väljarna i vår region och ha respekt för att det är 

ur detta vi utformar våra politiska lösningar.  

 Kandidaterna ska kunna fånga breda väljarbaser och ha goda nätverk också utanför 

partiet. 

 

Rörande riktlinjer för listornas sammansättning fastslog distriktskongressen följande:  

 

 Kandidaterna på listorna ska vara varannan kvinna, varannan man. Överst på 

landstingslistorna ska den ledande företrädaren i landstinget placeras. Detta påverkar inte 

sammansättningen på listorna i övrigt. 

 Bra åldersspridning ska eftersträvas. 25 procent av kandidaterna bör vara under 35 år, 

även på ”valbara” platser. 

 Ett antal av kandidaterna ska ha utländsk bakgrund, även på ”valbara” platser. 

 Geografisk spridning ska eftersträvas. 

 Varierad yrkesbakgrund ska eftersträvas 

 Kandidaterna ska bidra med både erfarenhet och förnyelse 

 Facklig erfarenhet från olika yrkessektorer ska eftersträvas 

 Listorna ska utformas så att särskilt viktiga politiska sakkunskaper säkras och att 

kandidaterna kompletterar varandra. 

 

Detta arbete som antogs av kongressen 2012 rörde listorna för riksdag och landsting men det 

finns inget som hindrar arbetarekommuner att tillämpa dessa kriterier och riktlinjer i deras arbete 

med de kommunala fullmäktigelistorna. Distriktsstyrelsen anser att de kriterier och riktlinjer som 

tagits fram och spridits i partiorganisationen och ibland sidoorganisationerna ger partiets olika 

organ verktyg för att på bästa sätt och utifrån förutsättningarna givna åstadkomma bra och 
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representativt nomineringsunderlag samt ger valberedningarna bra och tydliga instruktioner om 

hur partiet ser på kandidaterna och listsammansättningarna.  

att anse motionen besvarad. 

 

 

Många av de mindre arbetarekommunerna känner idag en frustration över systemet vid val av 
ombud till partikongress. När, som inför 2017 års partikongress, 28 ombud ska spridas på 25 
arbetarekommuner är det naturligt att inte alla arbetarekommuner får ombud, så länge ombuden 
ska fördelas någorlunda proportionerligt. En effekt när enskilda arbetarekommuner kanske inte 
får några ombud på många år är att engagemanget för partiets kongresser minskar och man 
känner att man förlorar inflytande och delaktighet. Därför vore det önskvärt att distriktet tog tag i 
frågan i syfte att få de mindre arbetarekommunerna att känna att de på ett tydligare sätt 
representeras. 

Där för föreslår jag  

att: en arbetsgrupp tillsätts för att utreda hur ombudsvalsförfarandet kan ändras i syfte 
att stärka de mindre arbetarekommunernas representation på plats på framtida partikongresser 

att: denna grupps arbete presenteras i god tid för att kunna implementeras inför nästa 
ordinarie partikongress 

Freddie Lundqvist 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att ombuden til l partikongressen bör fördelas 
rättvisare mellan arbetarekommunerna så alla kommer till tals och känner sig delaktiga. Utfallet av 
de senaste ombudsvalen har visat att vissa arbetarekommuner oproportionellt ofta fått ombud 
medan andra arbetarekommuner gång på gång har blivit utan representation.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 

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

Medlemsmötet beslutade att 

anta motionen  som arbetarekommunens egen och skicka den vidare till distriktskongressen. 
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Föredragande: Joakim Johansson – joakim.johansson@socialdemokraterna.se 

Val av ombud till partikongressen och det som rör ombudsfördelning regleras i partistadgan 
kapitel 2 §4 och 5. För val av kongressombud bör partidistriktet indelas i valkretsar står det i 
partiets stadga och eftersom Stockholms län är ett stort distrikt så är detta givet för att på så sätt 
få önskad spridning av ombud. Partidistriktets styrelse bestämmer hur valkretsindelningen ska se 
ut och hur många ombud som varje valkrets ska välja av den total som partistyrelsen meddelat 
partidistriktet.  

Mot den bakgrunden så prövar distriktsstyrelsen inför varje kongress och ombudsval hur en 
eventuell valkretsindelning ska se ut för att få det så rättvis som möjligt. Samtidigt finns det några 
stadgeskrivningar som minimerar möjligheterna till ett annat sätt att hantera ombudsvalen än på 
det sätt vi gör idag. Visst det står distriktsstyrelsen fritt att indela valkretsar men det är fortfarande 
de kandidater i valkretsen som upptas på valsedel som kan bli ombud och det är det som erhåller 
högsta röstetal som blir ombud. Med dessa skrivningar i stadgan finns inga möjligheter att 
garantera varje arbetarekommun ett ombud om vi inte väljer att varje arbetarekommun blir en 
egen valkrets. 

Det enda möjliga sättet (förutom att göra varje arbetarekommun till en egen valkrets) att öka 
möjligheten för mindre arbetarekommuner att vinna en ombudsplats är att distriktsstyrelsen vid 
valkretsindelning fördelar fler ombudsplaster till den valkretsen som idag samlar de flesta av de 
mindre arbetarekommunerna. Distriktsstyrelsen ska då frångå proportionalitetsprincipen om att 
antalet medlemmar i valkretsen avgör hur många ombud som ska väljas.  

Motionären pekar ut ett problem som är svårt att lösa utan att frångå principen om att antalet 
medlemmar i valkretsen styr hur många ombud den valkretsen får. Den valkretsindelning vi har 
idag utgår ifrån de förutsättningar som råder nu. Motionären anser att en arbetsgrupp ska 
tillsättas för att se över hur ombudsvalsförfarande kan ändras i syfte att stärka det mindre 
arbetarekommunernas representation gällande ombud på framtida partikongresser. 
Distriktsstyrelsen har redan idag ett stadgeburet ansvar att titta på hur man på bästa sätt kan göra 
en valkretsindelning inför varje partikongress och fördela ombuden.  

att avslå motionen.  

 

 

De ekonomiska klyftorna har, enligt OECD, ökat kraftigt i de så kallade mogna industriländerna 
under de senaste decennierna. Allra mest har faktiskt klyftorna ökat i vårt land. Därtill kommer 
att i Sverige är klyftorna som allra störst i vårt län, Stockholms Län, enligt en ny rapport från LO 
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(Regional inkomstojämlikhet i Sverige Författare: Anna Almqvist, LO-ekonom,  Enheten för 
ekonomisk politik och arbetsmarknad). 

Det är avgörande skäl särskilt för socialdemokratin i vårt län att trappa upp den politiska kampen 
för jämlikhet och jämställdhet i ett län och ett landsting som dessvärre politiskt allt för länge 
dominerats av de borgerliga partierna.   

Orsakerna till de växande klyftorna är framför allt ekonomins globalisering som förskjutit makt 
från nationalstaternas regeringar till globala koncerner och finansmarknaden och – i Sverige - åtta 
års borgerlig nyliberal regeringspolitik med privatiseringar av välfärdssektorn samt väldiga 
skattesänkningar till de allra högsta inkomsttagarna.  

Den borgerliga politiken har i huvudsak, med referenser till ekonomiskt forskning, motiverats 
med att den är ekonomiskt effektiv och ökar tillväxten. Men på senare tid har nya tongivande, 
yngre ekonomer avslöjat att nyliberalismen är en återvändsgränd även i strikt ekonomisk mening. 
Stjärnan bland de ekonomerna är Thomas Piketty med sin omvälvande bok ”Kapitalet i 
tjugoförsta århundradet” (Karneval 2015).  

I takt med sådana nya ekonomiska rön så har även Internationella ekonomiska institutioner som 
Världsbanken, Internationella Valutafonden och OECD, som länge dominerats av nyliberalt 
tänkande, börjat inse att de växande skillnaderna mellan fattig och rik faktiskt utgör det främsta 
hindret för en ökad ekonomisk tillväxt. 

Därtill kommer rapporten ”Jämlikhetsanden” (Karneval 2010) av Kate Pickett och Richard 
Wilkinsson som med statistiskt väl underbyggd samhällsforskning visat att ”det jämlika samhälle” 
som socialdemokratin kämpar för i alla viktiga avseenden är bättre än det ojämlika samhälle som 
borgerligheten försvarar.  

Högerkrafternas politik för sänkta försörjningsstöd, försämrad sjukförsäkring, försämrad a -kassa, 
försvagade anställningsvillkor, ökad otrygghet på arbetsmarknaden och sänkta ingångslöner är 
djupt orättvist men dessutom kontraproduktivt i strikt ekonomisk mening.  

Varje enskild sådan åtgärd kan i det korta perspektivet framstå som logisk, eftersom den pressar 
ut människor på arbetsmarknaden, pressar upp arbetstempot och minskar kostnaderna för den 
enskilde arbetsgivaren som därmed i teorin kan anställa flera och producera mera till lägre 
kostnad.  

Men i helhetsperspektiv blir det tvärt om. De som har mest behov av att konsumera drabbas av 
försämringar. Stress och psykiska sjukdomar ökar sjukförsäkringskostnaderna. Skolresultaten 
försämras för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Efterfrågan och tillväxt bromsas. Arbetslösheten 
ökar istället för minskar. Sociala motsättningar, misstro, fördomar, hat och högerextremism ökar 
och därmed kostnaderna för socialtjänst och rättssystem.  

I Tyresö var vi några socialdemokrater som tog upp det här temat i slutet av 2014. 
Arbetarekommunen antog enhälligt ett uttalande på temat 2015. Vi skrev sedan en motion som 
antogs av Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikts årskonferens 2016. Den mynnade ut 
i en attsats som innebar en uppmaning till Partistyrelsen om att organisera en studiekampanj 
inom partiet i hela landet på temat ”Det jämlika samhället”. Den uppmaningen upprepar vi nu i 
en motion till partikongressen 2017. 
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Vi menar att målet för en sådan studiekampanj  ska vara att förbereda varje enskild medlem och 
hela partidistriktet på alla nivåer att motivera och föra ut de reformförslag för ett mer jämlikt 
samhälle som Partistyrelsens arbetsgrupp, bestående av Gabriel Wikström, Talla Alkurdi och 
Kerstin Alnebratt, fått i uppdrag att ta fram.  

Med tanke på att Stockholms Län har de allra största ekonomiska klyftorna i landet, så finns det 
all anledning för vårt Partidistrikt att genomföra en sådan studiekampanj via distriktets 
grundorganisationer.  

Vi föreslår därför Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikts årskonferens 2017 besluta  

att partidistriktet snarast genomför en studiekampanj i samtliga länets socialdemokratiska 
grundorganisationer på temat ”Det jämlika samhället” i enlighet med den här motionens 
intentioner.   

att studiekampanjens ideologiska grund ska vara vår grundläggande övertygelse om alla 
människors lika värde, samt det jämlika och jämställda samhällets uppenbara fördelar socialt och 
ekonomiskt.  

att det konkreta målet för studiekampanjen ska vara att förbereda varje medlem i partidistriktet 
på att föra ut de reformförslag som läggs fram av Partistyrelsen efter förslag från dess 
arbetsgrupp ”Hur vi skapar ett jämlikt Sverige”. 

Bror Perjus  Eija Räty  Beatrice Rubeling 

Peter Inghe  Gisela Jansson Tommy Blomster 

 

Arbetarekommunstyrelsens utlåtande  
Styrelsen för Socialdemokraterna i Tyresö delar såväl analys som slutsatser i motionen och anser 
att det är angeläget partiet får till stånd en bred intern diskussion men också fler skarpa förslag för 
att minska klyftorna i samhället.  

De budgetpropositioner som har presenterats av den (S) ledda regeringen har tagit några första, 
viktiga steg i den riktningen. Lika viktigt som dessa förslags innebörd, är att också skapa 
tolkningsförutsättningar för att kunna gå vidare med fler förslag som syftar till ökad jämlikhet.  

Förslag till beslut: 
Att motionen sänds till distriktsårskongressen som arbetarekommunens egen. 

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

 

Föredragande: Lars Bryntesson – larsbrynte@gmail.com 
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Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas budskap att tydligt lyfta fram jämlikhetsfrågorna i 
vårt politiska arbete, inte minst i våra studier. Detta är så grundläggande att distriktsstyrelsen vill 
gå ett steg längre än motionen och anse att all studieverksamhet i partidistriktet ska präglas av vår 
grundläggande övertygelse om alla människors lika värde, samt det jämlika och jämställda 
samhällets sociala och ekonomiska fördelar. 

Som påpekas i motionen finns det också åtskillig modern litteratur som tar sig an frågan, och som 
lämpar sig väl för studieverksamhet. Ofta har de som utgångspunkt att den samhällsmodell som 
vi Socialdemokrater byggt upp i Sverige under 1900-talet är en förebild för resten av världen – 
den svenska modellen! 

Klyftorna i samhället har ökat under de senaste decennierna. Strukturkriser och moderatstyrd 
skattesänkarpolitik har varit de främsta orsakerna. Vi har ett behov av en genomgripande 
diskussion om hur vi också framåt kan bygga samhället så att varje individ får möjligheter att 
förverkliga sina drömmar om ett gott liv tillsammans med andra. Jämlikhet är grunden för frihet! 
Mycket av det handfasta jämlikhetsarbetet startar på lokal nivå. Det visar inte minst skillnaderna 
mellan olika kommuner. 

Vid distriktskongressen 2016 behandlades tre likalydande motioner med liknande budskap som 
denna till årets kongress. Dessa tre motioner sändes då vidare till Partistyrelsen i syfte att 
nationellt uppmärksamma frågan och betydelsen av ”Det jämlika samhället”. Vi kan idag 
konstatera att vi inte varit ensamma om denna uppfattning. 

Partistyrelsen har under senare år tagit ett mer offensivt grepp om partiets studieverksamhet. Ett 
aktuellt resultat är en studiekampanj kring ”Den svenska modellen” som utarbetades under 
hösten och som nu utgör en grundbult i partiets studieverksamhet. Frågan om jämlikhet är i 
denna ett självklart fundament. Genom satsningen på ”Den svenska modellen” samordnas 
dessutom mandatperiodens studieverksamhet med ett politiskt huvudbudskap inför valrörelsen 
2018. 

Distriktsstyrelsen bedömer att det är angeläget att vi nu kraftsamlar till ”Den svenska modellen”. 
Samtidigt välkomnar vi också de Arbetarekommuner som dessutom vill bedriva djupare studier 
kring jämlikhetsfrågorna, exempelvis på det sätt som anges i motionen. Den nya studieplanen, 
som redovisas i distriktsstyrelsens svar på motion J 6, ger också bättre möjligheter för detta.  

Slutligen gör vi bedömningen att det förslag som framgår av motionens andra att -sats bör 
genomsyra all studieverksamhet i vårt partidistrikt. Däremot kan vi, mot bakgrund av 
resonemanget ovan, inte förorda ett bifall till motionens tredje att-sats. 

att anse att-sats 1 och 2 besvarad, samt  

att avslå att-sats 3. 
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Utifrån det förslag om studieverksamhet som lagts fram av partidistriktet är vi som liten 
arbetarekommun skeptiska mot kluster-modellen. Dels för att vi är för små och ligger för långt 
bort för att kunna vara en attraktiv klusterdeltagare. Dels för är vi få aktiva medlemmar som kan 
tänka sig eller har möjlighet att ta en aktiv roll som studieledare. D.v.s. är risken stor för att små 
arbetarekommuner blir till en belastning för de andra arbetskommunerna vilket inte är en bra 
grund att bygga ett samarbete på. Istället vill vi se en annan modell som gör det lättare för oss att 
få det stöd vi behöver. 

Organisationsförslaget från partidistriktet innebär att man skapar en ny organisationsnivå mellan 
arbetarekommunerna och partidistriktet. En nivå utan organisationsramar eller ansvar gentemot 
våra medlemmar. Det är bra att partidistriktet tänker nytt omkring studierna då den situation vi 
har nu inte fungerar vilket drabbar medlemmarna och blir en ond spiral för små 
arbetarekommuner där bildning får stå till sidan. Men att skjuta ifrån sig ansvaret till lösa kluster-
grupper utan tydlig ansvarig löser inte det problemet och kommer inte att funka för alla. Lidingö 
arbetarekommun och många andra små arbetarekommuner kommer att hamna utanför.  

Ett alternativt förslag till organisering av studieverksamheten i Stockholms partidistrikt och 
Stockholms arbetarekommun är att distriktet/staden centralt poolar informationen. D.v.s. att de 
kommuner som anordnar kurser (och inte fyllt alla platser, eller vill ha stordriftsfördelar, eller nya 
perspektiv) informerar partidistriktets tjänstemän som sen mejlar de ut till alla studieansvariga i 
nätverket. Motsvarande ett medlemsbrev till studieansvariga i arbetarkommunerna/klubbarna. 
Mer kostsamma alternativ innebär att det finns en proffsig hemsida där man själv (eller med lite 
hjälp) kan lägga upp vilka kurser som erbjuds när och var. Så vet vi studieansvariga vad som 
erbjuds och kan skicka medlemmar på dessa kurser. Möjlighet att kunna skicka ut förfrågningar 
till alla studieledare bör också finnas så man tillsammans kan samlas kring att skapa en kurs det 
finns behov av. En uppdaterad mejllista skulle lösa det behovet. En enkel och pragmatisk lösning 
för alla.  

I det förslaget kan de stora och duktiga arbetarekommunerna/klubbarna fortsätta med sin 
studieverksamhet men med ännu fler möjligheter till stordriftsfördelar. Vi som är små behöver 
inte oroa oss för att jaga informationen från kluster eller partidistriktets tjänstemän om och när 
det finns möjlighet till kurser. Ansvaret för studierna kommer att ligga kvar på arbetskommun-
/klubb- nivå, men med faktiska verktyg att skicka våra medlemmar på ett större utbud av kurser 
vilket vi saknar idag. Distriktet har samtidigt en överblick över hur det går i Stockholm stad och 
län och kan hjälpa och stötta där det behövs. 

Därför föreslår vi: 

Att partidistriktet ser över organisationen av studieverksamheten så att även de mindre 
arbetarekommunernas behov kan tillgodoses. 

Elina Berg, Lidingö arbetarekommun 
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Lidingö arbetarekommun beslutade anta motionen som sin egen vid ett medlemsmöte 2016-12-
09. 

 

Föredragande: Lars Bryntesson – larsbrynte@gmail.com 

Som motionären konstaterar finns det ett stort behov av att stärka studieverksamheten inom vårt 
partidistrikt. Distriktsstyrelsen har därför, direkt efter förra årets distriktsårskongress, tagit ett 
fastare grepp om studieverksamheten och startat ett arbete för att höja både omfattning och 
kvalitet på studieverksamheten inom länet som helhet. 

Vi har två utgångspunkter för den rejäla satsning som nu görs. För det första vill vi, i likhet med 
partiets centrala studieplan, stärka den enskilde medlemmens rätt att få tillgång till studier i 
partiets regi. För det andra måste vi, i enlighet med det som våra stadgar föreskriver, värna att 
grundansvaret för studieverksamheten ligger på respektive Arbetarekommun.  

Utifrån detta har partidistriktet, i dialog med länets Arbetarekommuner (enkät, överläggningar 
med studieorganisatörer och avstämning på möte med AK-ordförande) tagit fram en regional 
studieplan som kan sammanfattas på följande sätt:  

Studieledning 
Partidistriktet har ett övergripande ansvar för studieverksamheten, stöttande roll för 
Arbetarekommunerna och ska även genomföra studieinsatser som åligger partidistriktet för att 
uppfylla syftena.  

Inriktning och syfte 
En god studieverksamhet utgör en väsentlig grund för ett framgångsrikt politiskt arbete. Det 
finns såväl stort behov som goda möjligheter att utveckla studieverksamheten under 
mandatperioden. För att göra det krävs en tydlig inriktning, baserad på behoven i länets 
Arbetarekommuner, samt en starkare organisation på förtroendemannasidan.  

Studieverksamheten i Stockholms län utgår ifrån partiets centrala studieplan. Verksamheten ska 
syfta till att stärka såväl partiorganisationen som vår politiska genomslagskraft,  

Studieverksamheten i partidistriktet syftar till att uppnå följande:  

- Socialdemokraterna i Stockholms län är ett välkomnande parti. 

- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar möjlighet att bredda och 
fördjupa sig inom politisk sakkunskap och ideologi. 

- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar möjlighet att bredda och 
fördjupa sig inom organisatorisk kunskap och ledarskap.  

- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar möjlighet att bredda och 
fördjupa sina kunskaper i styrning och offentlig makt. 
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- Socialdemokraterna i Stockholms län erbjuder medlemmar olika plattformar för tematisk 
fördjupning. 

Studieorganisation  

Det är i arbetarekommunerna som merparten av utbildningstillfällena anordnas. För att skapa 
mer likvärdig tillgång för den enskilda medlemmen att ta del av studier finns ett behov att stärka 
distriktets centrala studieorganisation. Därför tillsätts en studiekommitté som gemensamt med 
studieledningen ska stärka studierna i och mellan arbetarekommunerna.  

 

 

 

 

 

 

Principskiss över Stockholms läns partidistrikts studieorganisation.  

 

Studieverksamhet
För att uppnå målen, inriktningarna och studierna som partidistriktet och arbetarekommunerna 
är ålagda att göra fördelas medlemsutbildningarna, ledarutbildningarna, politisk- och 
organisatorisk fördjupning mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. Med tydlig 
ansvarsfördelning och med fördjupat kommunöverskridande samarbete implementeras 
studieplanen de kommande åren. 

Avsikten med den modell som partidistriktet valt är inte att överta Arbetarekommunernas ansvar, 
eller att skapa en ny organisationsnivå inom partidistriktet. Syftet är istället att stärka den totala 
studieverksamheten genom ökad samverkan över kommungränserna mellan näraliggande 
Arbetarekommuner. Det kan innebära att större Arbetarekommuner ger draghjälp åt mindre, 
vilket vi i så fall enbart ser fördelar med. Men det kan också innebära att  goda idéer i en 
Arbetarekommun, oavsett dess storlek, kan skapa mervärde också för andra Arbetarekommuner 
och dess medlemmar. Detta ser vi naturligtvis också stora fördelar med.  

Klusterkonstruktionen är inte till för att skapa nya geografiska gränser. I studieplanen betonas 
istället möjligheten att exempelvis initiera plattformar för tematisk fördjupning inom hela länet, 
alltså inte enbart mellan de AK som samverkar inom ett och samma kluster. Genom den nya 
studiesatsningen har partidistriktet också kunnat utveckla sin samverkan med såväl ABF som 
Stockholms stads partidistrikt. Inte minst det senare bör vara till fördel just för motionärens 
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Arbetarekommun med sina direkta kommunikationer och geografiska närhet till just Stockholms 
stad. 

att avslå motionen. 

 

 

Socialdemokrater har kämpat i mer än 100 år för yttrandefrihet, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, 
osv. Många socialdemokratiska kvinnor känner sig inte jämställda männen i partiet. Historiskt har 
socialdemokratiska partiet enbart haft män som partiordförande om man bortser från en gång då 
Mona Sahlin valdes som partiordförande under en kort period. Många socialdemokratiska 
kvinnor kämpar väldigt hårt i partiet. En del av dem har ambitioner om att bli partiordförande. 
Statistiskt finns det en liten chans för hårt arbetande och ambitiösa kvinnor att nå denna position. 
Vi alla socialdemokrater som länge har kämpat för jämställdhet önskar börja tillämpa denna 
jämställdhet i vårt parti först.     

Det har hänt i socialdemokratiska partiet att både partiordförande och partisekreterare varit män 
under samma period. Vi socialdemokrater har ingen brist på kvinnliga toppolitiker som skulle 
kunna vara partisekreterare eller partiordförande.    Motionsskrivaren tycker att det behövs både 
en kvinna och en man för att skapa en familj, den socialdemokratiska familjen.     

Jag yrkar: 

Att Socialdemokraterna i Stockholms län skall verka för att varannan partiordförande skall vara 
kvinna och varannan man.     

Att Socialdemokraterna i Stockholms län skall verka för att partiordförande och partisekreterare 
skall vara av olika kön under den period de är valda .     

Markus Josefsson, Jakobsbergs S-förening     

Motionen är antagen av Jakobsbergs S-förenings medlemsmöte.    

 

Styrelsens motionssvar: 

Styrelsen tackar för den inkomna motionen. Som motionären skriver råder det inte brist på 
kompetenta kvinnor och män i det Socialdemokratiska partiet som skulle kunna ta på sig ansvaret 
som det innebär att vara partiordförande eller partisekreterare. Socialdemokraterna i Järfälla har 
en stolt tradition av att ha gått i bräschen för jämställdhetsarbetet i partiet genom införandet av 
varvade listor som idag ses som en självklarhet. På samma sätt anser styrelsen att Järfälla bör ta 
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ledartröjan i arbetet för att se till att vi strävar efter att ha lika många kvinnor som män på 
toppositionerna inom partiet, inklusive ordförandeskapet.  

Styrelsen föreslår medlemsmötet: 

Att medlemsmötet antar motionen som sin egen. 

 

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

Motionären är bekymrad över den bristande jämställdheten inom partiets högsta ledning. För att 
komma till rätta med problemet föreslår motionären att Stockholms läns partidistrikt ska verka 
för att varannan partiordförande skall vara kvinna och varannan man samt verka för att 
partiordförande och partisekreterare skall vara av olika kön.  

Jämställdhet är en viktig idé för socialdemokratin. Den politik vi för ska bidra till att stärka 
jämställdheten i samhället och principer om jämställdhet skall gälla även inom partiet. År 1994 
lyckades S-kvinnor driva igenom principen ”varannan damernas” på samtliga socialdemokratiska 
valsedlar och att alla grupper som tillsätts av socialdemokrater ska bestå av hälften kvinnor och 
hälften män. I partiets stadgar står idag ”Partiets valsedlar ska upprättas så att jämn 
könsfördelning tillgodoses.” Valberedningar runtom i partiet arbetar således ständigt med frågan 
om jämställd könsfördelning vid sammansättningar av t.ex. styrelser.   

Trots partiets vilja att vara en jämställd organisation så har, precis som motionären skriver, 
socialdemokraterna endast haft en kvinnlig partiordförande på över 100 år. Det är tragiskt. Tyvärr 
har partiet inte varit immun mot de ojämnställda normer och strukturer som präglat 1900 -talets 
samhälle. 

Inom det socialdemokratiska partiet finns en mängd kompetenta män och kvinnor som är redo 
att axla olika förtroendeuppdrag. Vi är övertygade om att detta även gäller rollerna som 
partiordförande och partisekreterare. Som en logisk följd av det principbeslut som partiet har om 
en jämställd könsfördelning vid tillsättandet av grupper bör det även återspeglas i den högsta 
ledningen. Styrelsen är därför positiv till att verka för att partiordförande och partisekreterare 
innehar olika kön under en mandatperiod. Vi ser dock att denna princip redan efterlevs.  

I frågan om partiordförande är det flera aspekter som ska tas hänsyn till, dels 
tjänstgöringsordning och tjänstgöringslängd. Historien i partiet har inte bara premierat manliga 
kandidater i antal utan även i längd av innehavandet av rollen. Distriktsstyrelsen anser att det över 
en längre tidsperiod är önskvärt att partiet har lika många manliga som kvinnliga 
partiordföranden samt att deras tjänstgöringsperioder är likartade i längd. Det går före idén om 
att de skulle ske ”varannan” gång. Ser man till partiets långa historia av män vid 
ordförandeposten är det inte otänkbart att partiet under den närmaste framtiden kommer att 
väljas flera kvinnliga partiordföranden i följd.  
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att avslå att-sats 1, samt 

att anse att-sats 2 besvarad.  

 

 

Vårt land har en ledande position när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Socialdemokratin är och ska vara pådrivande för jämställdhet. Vi har varvade listor vid alla 
politiska val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Sverige har en feministisk regering 
och en feministisk utrikespolitik. Inför 2018 års val är det också dags att utforma en feministisk 
landstingspolitik. 

Jämlikhet och jämställdhet ska syfta till att undanröja all diskriminering och att slå vakt om alla 
människors lika värde oberoende av klass, kön, sexuell läggning, religion och härkomst samt att 
främja demokrati och rättvisa livsvillkor. Det förutsätter att rådande orättvisor och di skriminering 
synliggörs och systematiskt motarbetas. 

Men jämlikhet och jämställdhet är också en avgörande drivkraft för ekonomisk tillväxt, hållbar 
utveckling och kvalitet i samhället. Genus och jämlikhetsperspektiv ska finnas med i alla beslut på 
alla nivåer i Stockholms Läns Landsting. 

I den här motionen pläderar vi för att ett landstingspolitiskt program utarbetas inför valet 2018 
som genomgående präglas av ett feministiskt synsätt. Det innebär att vi socialdemokrater ska 
arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män och jämlikhet mellan alla invånare i Stockholms 
Läns Landsting. 

Jämlikhet och jämställdhet ska omfatta den politiska rollen, landstingets service till invånarna och 
landstingets roll som arbetsgivare.  

Länets invånare ska ha jämlik tillgång till sjukvård, kollektivtrafik och all övriga verksamheter som 
landstinget ansvarar för. Makten ska fördelas jämställt och resurser ska fördelas likvärdigt. Flickor 
och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig service.   

Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare med likvärdiga löner, samt arbets- och 
anställningsvillkor.  

Landstinget ska utveckla och förbättra jämställdheten inom alla politiska beslutsforum i sin roll 
som arbetsgivare, samt vid upphandlingar och som tjänsteleverantör av kollektivtrafik, sjukvård 
m m.  

Vi föreslår därför Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikts årskonferens 2017 besluta  
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att ett landstingspolitiskt program inför valet 2018 utformas som genomgående präglas av ett 
feministiskt, jämställt och jämlikt synsätt.  

Bror Perjus  Eija Räty  Gisela Jansson 

 

Arbetarekommunstyrelsens utlåtande  

Styrelsen för Socialdemokraterna i Tyresö tycker beskrivningarna i motionen om ett feministiskt 
landsting har många fördelar. Som ett parti som strävar efter jämlikhet och jämstä lldhet är det 
enkelt att ställa sig bakom många av skrivningarna i motionen.  

Då socialdemokraterna är ett feministiskt parti kommer också landstingspolitiska programmet 
2018 präglas av detta. Framtagandet av programmet är dock en sammansatt process, som 
hanteras av två partidistrikt, då landstinget täcks av partidistrikten i Stockholms Stad och 
Stockholms Län.  

AK-styrelsen tycker att det landstingspolitiska programmet ska präglas av det socialdemokratiska 
partiprogrammet, vilket inleds med principer för vår ideologiska grund, den demokratiska 
socialismen:  

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika 
värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska 
socialismens mål. 

Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter 
egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet 
frihetens förutsättning.  

Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas 
frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, 
rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.  

Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i  

samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att  

påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar. 

Effekterna av att Stockholms Läns Landsting är styrt av högern ödesdigra, både för patienter, 
personal och skattebetalare. Ingen har väl missat hur NKS kommer bli en av historiens dyraste 
sjukhus och hur strumpor för tusentals kronor är upphandlade av SLL. Vidare fungerar inte 
färdtjänstupphandlingen, då utförarna inte har kollektivavtal och de låga priserna gör att brukarna 
inte kan lite på att färdtjänsten kommer. 

AK-styrelsen menar sammantaget att landstingspolitiskaprogrammet ska och kommer tas fram i 
enlighet med socialdemokraternas ideologi och partiprogramet som grund. Framtagningen bör 
ske på erforderligt sätt och estetiken och detaljerad utformning bör göras för att maximera 
chansen att vinna valet 2018. 
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Förslag till beslut: 

Att motionen sänds till distriktsårskongressen som enskild. 

Medlemsmötet beslutade 2016-12-01  

att  skicka in motionen som enskild till distriktskongressen. 

 

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

Alla våra program och valmanifest utgår från våra värderingar som finns väl uttryckta i 
partiprogrammet. I detta ingår också att Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som både ser 
den patriarkala könsmaktsordningen och arbetar för att upphäva den. Detta präglar och ska också 
fortsättningsvis prägla den politik som vi bedriver och går till val på i alla forum, även inom 
Stockholms läns landsting. 

att anse motionen besvarad. 

 

 

Att vara politiker i dagens samhälle kan vara en tuff situation både i ditt privata liv men också i 
sociala medier. Det politiska debattklimatet har hårdnat och personangrepp blir allt mer vanligt. 
Samtidigt har tillgången till dig som politiker ökat. Mycket av detta får man tyvärr räkna med när 
man tar ett politiskt uppdrag.  

För att fler personer ska orka stanna kvar inom politiken och för att fler personer ska vilja 
engagera sig politiskt behöver vi som parti ha ett bra arbetsklimat och behandla varandra 
respektfullt. 

Socialdemokraterna är ett parti som står upp för mänskliga rättigheter och värnar alla människors 
lika värde. Vi ställer krav på näringsliv, skola med flera att ha planer för likabehandling och mot 
mobbning, mot diskriminering och kränkande behandling, för jämställdhet osv. Trots detta är vi 
inte alltid så bra på att efterleva kraven själva inom partiet. Vi kan tyvärr konstatera att det pågår 
kränkningar och personkonflikter. Detta leder ibland till mobbning och utfrysning av 
partikollegor.  

Utvecklingen av en konfliktsituation och/eller kränkande behandling beror på hur organisationen 
klarar av hanteringen. Brist på kunskap och förmåga att hantera sådana här situationer bidrar till 
att kränkningar och personkonflikter kvarstår. En sådan utveckling kan resultera i att medlemmar 
väljer att lämna sina uppdrag för att de mår dåligt och kanske till och med sitt medlemskap.  
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Arbetarekommuner har till och från under åren haft interna personkonflikter där också 
mobbning förekommer. Detta tycker inte vi är acceptabelt beteende i vårt parti. När man har en 
stor grupp människor med olika bakgrund, men med en gemensam drivkraft om att delta i 
samhällsutvecklingen, kommer sådana här situationer uppstå även i framtiden.  

Att vara medlem i Socialdemokraterna ska vara både roligt och utvecklande. I detta medlemskap 
är det viktigt hur vi behandlar varandra inom partiet. Vi tycker därför det vore värdefullt att 
Stockholms läns partidistrikt tar fram en handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning 
som innehåller konkreta förslag på åtgärder. Denna handlingsplan ska kunna användas av 
Arbetarekommuner både i förebyggande syfte och när problem har uppstått.  

Ibland kan situationen vara så långt gången och infekterad att en extern stödperson behövs. Det 
är inte rimligt att enbart ombudsmän ska vara stödpersoner och det är inte alla 
Arbetarekommuner som har råd att betala för en sådan tjänst. En lösning kan vara att ta tillvara 
den kompetens som finns i länets Arbetarekommuner och skapa en grupp med stödpersoner 
som är beredda att åta sig att jobba med konflikthantering. Dessa personer behöver då ges 
möjlighet till kompetensutveckling inom området.   

Vårt mål med denna motion är att alla personer ska känna sig välkomna och respekterade som 
medlemmar i vårt parti.  

Vi yrkar härmed:  

att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot kränkande 
behandling och mobbning, 

att  Arbetarekommunerna uppmanas att, utifrån distriktsstyrelsens handlingsplan, ta 
fram egna handlingsplaner mot kränkande behandling och mobbning, 

att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en stödgrupp som kan jobba inom länets 
Arbetarekommuner, samt att dessa ges relevanta kompetensinsatser.  

Anna Kalles Anna Johansson Lola Svensson Fredric Sjöberg 

 

UTLÅTANDE: 

Motionen skickas in som enskild 

 

Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson – azadeh.rojhan@riksdagen.se 

Socialdemokraterna, Framtidspartiet, ska vara det parti som presenterar de bästa förslagen för att 
möta framtidens utmaningar och möjligheter. Det krävs en stark organisation för att skapa den 
politiken. Konflikter och personstrider är inte bara osunt och skadligt för de direkt inblandade 
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medlemmarna, det är även en stor distraktion från att skapa en relevant och framtidsinriktad 
politik.  

Motionärerna lyfter därför upp en viktig fråga som pekar på hur konflikter skapar ett klimat som 
exkluderar och förgör engagemang och kreativitet.   

I handlingsplanen för Framtidspartiet fastställs det att som parti vi ll vi samla de som delar våra 
värderingar och visioner. En stark, öppen och växande politisk rörelse är en viktig förutsättning 
för att finna de bästa svaren på morgondagens frågor.  

Medlemsvärvning och medlemsvård är därför en central del av vår politik- och 
organisationsutveckling. Vi måste agera och verka utifrån de värderingar som vi står för. 
Värderingar om människors lika värde och mänskliga rättigheter. Vi måste vara ett inkluderande 
parti där alla känner sig välkomna.  

Som Sveriges största parti och med längst regeringserfarenhet är kraven på oss större än på andra 
partier. Konflikter gör oss inte bara svagare organisatoriskt det skadar även vårt anseende som 
regeringsdugliga.  

Distriktsstyrelsen anser att handlingsplanen, och partiets stadgar, är de styrdokument som bäst 
reglerar våra rättigheter och skyldigheter som medlemmar och som beskriver hur vi vill uppfattas 
som parti och vilka krav det ställer. Distriktsstyrelsen menar vidare att ett handlingsplan framtaget 
endast för vårt distrikt blir överflödigt då förhållningsregler och liknande handlingsplan bör 
fortsatt vara nationellt framtagna för att omfatta alla arbetarekommuner och medlemmar i vårt 
parti.  

att avslå motionen. 

 

 

Vad vill motionen: Stärka partiet och stötta lokala företrädare 

Socialdemokraterna ska vara ett parti för hela Sverige. I förra valrörelsen var vår politik 
synkroniserad från nationell till lokal nivå. Det var en avgjord framgångsfaktor. I dag styr vi i 
cirka 190 kommuner och ett 15-tal regioner/landsting. I Stockholms län styr vi fler kommuner 
idag än innan valet 2014. Där genomför vi bra och framgångsrik politik i praktiken. I opposition 
handlar en stor del av det politiska arbetet att nå ut med kloka och kreativa förslag. De 
förtroendevalda i länets kommuner har väsensskilda förutsättningar i form av arvoderad tid och 
möjligheten att ha anställd personal. 

För att stärka vårt parti på lokal och regional nivå, borde partiet bli utveckla möjligheten att göra 
bra förslag och idéer tillgängliga för alla, oavsett om vi styr eller är i opposition.  
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Det skulle öka igenkänningen av vår politik mellan kommuner och landsting, stötta de 
förtroendevalda i sitt arbete och stärka partiets arbete för en sammanhållen politik i hela Sverige.  

I praktiken skulle det här kunna ske genom att distriktstyrelsen i samverkan med ombudsmän 
och arbetarekommuner organiserar en digital ”Bra förslag-bank” som det är enkelt att sätta in i 
och ta ut ur. 

Förslag till beslut 

Socialdemokraterna i Stockholms län utvecklar en ”Bra förslag-bank” 

Mikael Lindström, Oppositionsråd, Värmdö 

 

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

 

Föredragande: Khashayar Farmanbar <khashayar.farmanbar@nacka.se> 

Motionären tar upp ett viktigt förslag på hur vi blir bättre samordnade och får en större 
gemensam slagkraft för vår politik i hela regionen. Detta förslag har i olika omgångar tagits upp 
och olika modeller har diskuterats. Inom ramen för distriktets politikutvecklingsgrupp, 
FramtidSTHLM, har detta arbete påbörjats och planeras att på lämpligt sätt lanseras tillsammans 
med distriktets kommunala grupp. 

att anse motionen besvarad. 

  



  68 (71) 
 
 
 

 

Idag ser vi en ojämlikhet. Vi lever i ett patriarkat. Män som grupp har mer makt än vad kvinnor 
som grupp har. Detta är något som vi inte kan tillåta. Det måste bekämpas. Så ser vår 
feministiska analys ut idag. Var finns transpersonerna i vår feministiska analys? Var finns 
normkritik? Var finns mångfalden?  

Queerfeminismen utmärker sig genom att den tillämpar en intersektionell analys. En 
intersektionell analys innebär att flera olika normer och strukturer samspelar. I praktiken så 
betyder det att en person som har en annan sexuell läggning än hetero, inte är man och är 
rasifierad är mer förtryckt än en person som är hetero, man och vit. Vår syn på feminism ställer 
män mot kvinnor. Queerfeminismen ställer kvinnor och transpersoner mot män.  

Därför yrkar vi att: 

● I vår feministiska analys skall även transpersoner synliggörras.  

● partidistriktet praktiserar en transinkluderande feminism  

David Persson och Martina Styffe  

 

Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande: 

Styrelsen anser att andemeningen bakom motionen är bra. Vi måste börja se ett samhälle där alla 
inte är antingen män eller kvinnor i ett binärt könssytem. Inom socialdemokraterna har vi en lång 
tradition att tillämpa metoden “varannan damernas” när vi sätter listor och väljer personer till 
politiska uppdrag. En metod som hjälpt till att nå feministiska framsteg och mer jämställdhet 
inom politiken. Därför håller styrelsen med om att det är nu dags att ta nästa steg för att även 
kunna inkludera de som inte kategoriserar sig som män eller kvinnor.  

Styrelsen är dock inte helt överens om hur motionen ska tolkas rent konkret och vissa 
formuleringar kan feltolkas. Ett exempel är att “Vår syn på feminism ställer män mot kvinnor”. I 
den rena tolkningen kan styrelsen inte ställa sig bakom detta uttalande. Om vi däremot väljer att 
tolka det bredare så som att män varvas med kvinnor enligt metoden varannan damernas blir 
tolkningen en annan. Då kan vi tolka motionen som att den säger att vi måste hitta nya metoder 
som även synliggör transpersoner när vi sätter listor och väljer till politisk uppdrag. Här skulle ett 
exempel kunna vara att det måste vara minst varannan kvinna och 50% kvinnor totalt på listorna. 
Då kan kvinnors representation säkerställas samtidigt som 50% och varannan plats lämnas öppna 
för män och transpersoner. Detta ska dock inte ses som ett konkret förslag i nuläget utan som ett 
exempel. Exakt hur en transinkludering feminism ska se ut i praktiken måste utredas närmare.  
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Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 

Att motionen anses bevarad 

Att motionen sändes till partidistriktets årskongress som enskild 

 

Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson – azadeh.rojhan@riksdagen.se 

Socialdemokratin har visionen att forma ett samhälle som bygger på alla människors lika värde 
och lika rätt. Partiet strävar efter ett jämlikt och jämställt samhälle där alla människor ges samma 
möjligheter att förverkliga sig själv efter egna önskemål. Det kräver att de rådande 
maktstrukturerna i samhället utjämnas och att klass, kön och etnicitet samt könsidentitet och 
sexuell läggning inte förblir ett hinder för människors möjligheter.  

Maktstrukturerna i samhället är dock komplexa och det är inte helt enkelt att bryta ner dessa. Så 
länge det finns över- och underordningar råder det en förtrycksstruktur där även underordnade 
grupper kan slå mot varandra. Detta innebär att kvinnor kan utsätta transpersoner för förtryck, 
liksom transpersoner kan utsätta kvinnor. Det beror på att det finns andra maktstrukturer som 
inverkar och att grupperna kan vara utsatta för olika delar av könsförtrycket i olika sammanhang.  

Socialdemokratin vill utjämna maktskillnaderna mellan alla grupper i samhället och ser den 
feministiska analysen som en central del i det arbetet, liksom att erkänna att kön, könsidentitet 
och sexuell läggning har en inverkan på ens friheter och möjligheter.  

Distriktsstyrelsen menar att det fortsatt är viktigt att särskilja dessa analyser från varandra , då på 
samma sätt som det finns delar där de sammanstrålar, finns det gånger då analyserna går isär. 
Dessa skillnader kan vara viktiga för att säkerställa att båda gruppers intressen följs upp. 
Distriktsstyrelsen anser vidare att partiet ser båda analyserna och för en relevant politik därefter.  

att anse motionen besvarad. 

 

 

Socialdemokraternas mål bör vara att vara en aktiv, progressiv röst som ligger i framkant gällande 
HBTQfrågor. Tyvärr upplever vi som skriver denna motion inte att det är så idag. Genom att 
bland annat inte erkänna queerbegreppet som något politiskt håller vi som organisation på att 
tappa mark och förlora de påverkansmöjligheter vi skulle kunna ha. Genom att dessutom främst 
driva frågor som rör homosexuella cispersoner riskerar vi att tappa förtroende hos andra grupper 
inom HBTQsamhället.  



  70 (71) 
 
 
 
Även inom HBTQvärlden råder det på många håll ett patriarkat, så även inom vårt egna parti. 
Som en feministisk rörelse måste det vara vår uppgift att bekämpa det. Genom att utgå från 
samhällets normer och hur de påverkar varandra i en intersektionell analys kan vi se hur olika 
strukturer samspelar. Ett exempel är att en cisperson står högre upp i samhäll shierarkin än en 
transperson, oavsett om denna cisperson är homo, hetero eller bisexuell. Men allt och alla går inte 
att placera in i kategorier. Här blir queer också aktuellt. Att erkänna queer som ett politiskt 
begrepp visar vi att Socialdemokraterna är en organisation som ifrågasätter rådande normer och 
strukturer kring kön och sexualitet.  

Idag förknippar många queer begreppet med en liberal rörelse vilket är tråkigt. Vi tror att queer är 
högst relevant för en modern socialdemokrati. I vår analys av queer kan även aspekten kring klass 
som en norm i samhället inkluderas och kopplas ihop med andra normer för att förstå de rådande 
samhällsstrukturerna. Genom att inkludera queer i vår begreppsvärld öppnar vi också upp för att 
kunna driva en bredare politik som når ut till flera grupper som inte känner sig hemma inom 
hetero och/eller cisnormen. Exempelvis personer som inte vill definiera sig till en specifik sexuell 
läggning eller könsidentitet.  

Vi som skriver motionen har respekt för att vissa anser queerbegreppet problematiskt med att 
inte inkludera det i vår politiska analys löser inget, snarare tvärtom. Om vi erkänner queer som 
politiskt har vi som förbund också möjlighet att forma det så att det passa in i vår analys och i en 
progressiv socialdemokrati.  

Därför yrkar vi  

Att Queer erkänns som ett politiskt begrepp  

Att Socialdemokraterna pratar om HBTQpersoner och inte HBT personer  

Att Socialdemokraterna i Stockholms län aktivt arbetar med en normkritisk analys mot de 
patriarkala strukturer som finns både inom organisationen och i samhället.  

Att Socialdemokraterna i Stockholms län aktivt arbetar med att bredda sin medlemsgrupp så att 
den representerar större delar av samhället.  

David Persson Martina Styffe  

 

Socialdemokraterna i Botkyrkas utlåtande:  

Motionärerna önskar ett erkännande av Queer som politiskt begrepp samtidigt som man säger att  
många förknippar det med en liberal rörelse. Queer kan i själva verket uppfattas som lite 
odefinierat normavvikande i allmänhet och många är ute för att lägga beslag på begreppet. Det är 
generellt svårt att erkänna något vars betydelse är oklar.  

Q är ett ganska nytt tillägg till det inarbetade HBT. Vi utgår från att våra företrädare säger det de 
menar och om de någon gång säger fel så är det kanske förlåtligt.  

Motionärerna önskar vidare att Socialdemokraterna i Stockholms län aktivt arbetar med en 
normkritisk analys mot patriarkala strukturer. Socialdemokraterna har länge jobbat för att 
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minoriteter ska ha samma möjligheter oavsett om det är etniska eller sexuella och som feministisk 
rörelse verkat för jämställdhet. 

Vi hoppas att vi är en attraktiv organisation som välkomnar alla som vill blir medlemmar. Vi går 
inte ut och letar efter en specifik typ av medlemmar. 

Socialdemokraterna i Botkyrka beslutade den 16/11 

Att motionen anses bevarad 

Att motionen sändes till partidistriktets årskongress som enskild 

 

Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson – azadeh.rojhan@riksdagen.se 

Socialdemokratin har visionen att forma ett samhälle som bygger på alla människor lika värde och 
lika rätt. Ett samhälle fri från fördomar och diskriminering och där det inte råder över- och 
underordningar, patriarkat, rasism eller homo- transfobi. Vårt parti har länge stridit för och tagit 
kampen för HBTQ- personers rättigheter. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten 
för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Vi tar också ansvar för det arbete 
som kvarstår för att säkerställa att ingen får utstå diskriminering eller kränkning på grund av sin 
könsidentitet eller sexuella läggning.  

Den rödgröna regeringen presenterade i januari 2014 en nationell strategi för att stärka HBTQ- 
personers rättigheter och för det avsattes det 20 miljoner kronor fram till 2016. Strategins sex 
fokusområden var våld, diskriminering och andra kränkningar, unga HBTQ- personer, hälsa, vård 
och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt det civila samhället. HBTQ- 
personers rättigheter har stärkts då en rad insatser och reformarbete genomförts som en följd av 
strategin. Nu har en utvärdering av strategins insatser påbörjats för att säkerställa ett fortsatt 
långsiktigt arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och 
könsuttryck.  

Sedan valet 2014 har Sverige världens första feministiska regering och jämställdhetsperspektivet 
genomsyrar budgetarbetet. Med jämställdhetsbudgetering kan konkreta åtgärder vidtas för att alla 
människor, oavsett kön, kan leva ett jämställt liv.  Distriktsstyrelsen menar att som ett feministiskt 
parti i en feministisk regering bär vi ett större ansvar i att fortsätta bryta ner patriarkala strukturer 
där vi finner dessa, både i samhället och i vårt eget parti.  

Vidare delar distriktsstyrelsen motionärernas uppmaning om vikten av att ständigt växa och 
bredda partiets medlemsgrupp. Partidistriktet har under flera år genomfört framgångsrika 
värvningskampanjer som utökat antalet medlemmar i vårt distrikt och ambitionen är att fortsätta 
växa och att ge fler möjligheten att bli medlem i vårt parti.  

att anse motionen besvarad. 


