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Sätra/Bredängs socialdemokratiska förening, Skärholmens socialdemokratiska kvinnoklubb

Thomas Piketty har i sitt monumentala verk Le capital au XXI sièle, 2014, (CAPITAL in the Twenty-
First Century) på ett övertygande sätt visat hur den genom århundrandena fortgående koncentrationen
av kapitalägandet till att allt färre äger allt mer, samtidigt som flertalet äger allt mindre eller inget.
Analysen omfattar inte bara kapitalets fördelning utan också hur inkomst-fördelningen påverkats i ledande
västländer genom krig och kriser under mer än 200 år. Detta har varit en utveckling, som har haft en
avgörande inverkan på hur ojämlikheten i våra samhällen utvecklas. Den ökande ojämlikheten, mellan
världens länder och inom våra samhällen, är den största faran som mänskligheten har att tackla under
detta århundrande både vad gäller hur vi människor ska ha det tillsammans och om vi ska kunna undvika
att föröda vår jord.

Piketty visar också att den sociala och ekonomiska utvecklingen mot ökad ojämlikhet kan brytas och
ett samhälle kan få en utveckling mot ökad jämlikhet. Ett sådant exempel är Sverige, som under 30-40
år fram till 1970-1980 hade en osedvanligt god utveckling mot ökad jämlikhet. Sverige är inte det enda
landet, som upplevt detta. En bidragande orsak var att politikens inriktning tog starkt intryck av den
nationalekonomiska forskningen, främst genom John Maynard Keynes, som visade att arbetslöshetens
gissel kunde hanteras och övervinnas. Hans teser fick mycket starkt genomslag i Sverige inte bara i
politiken utan också i den nationalekonomiska forskningen särskilt då inom Stockholms Högskola
(Universitet).

Den progressiva roll den nationalekonomiska forskningen hade en gång som inspiration för välfärdsbygget
i Sverige, synes nu ha förlorats liksom bilden av landet där jämlikheten ökade.

Stockholms stad kan göra något för att visa att en annan utveckling är möjlig:

En stor del landets största kapitalägare och de individer med de allra högst inkomsterna är samlade i
stockholmregionen, kort sagt en sinnebild för hur kapitalismen ser ut i ett litet välutvecklat land. Vad
Stockholms Stad kan göra är att genom en donation skapa en Professur i nationalekonomi med en
inriktning att studera och utveckla kapitalismens påverkan och ansvar för ökad ojämlikhet i Sverige och
internationellt i Thomas Pikettys anda. Forskningsområdet kan lämpligen också innefatta hur kapitalet
i landet är placerat, hur ägande är strukturerat och hur dess dolda makt utövas och därmed inverkar på
jämlikheten i dess utveckling. Donationen ska göras permanent och finansieras av Staden så att
Professuren med tillhörande forskningsresurser ej bara kan försvinna. Staden bör självklart söka samarbeta
med regeringen, vilket för närvarande inte borde vara omöjligt. Professuren bör knytas till det Universitet/
Högskola i regionen som har det mest öppna sinnet för förändringar och ha en europeisk inriktning.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun skyndsamt upptar förhandlingar med den politiska ledningen i
Stockholms Stad om formerna för hur en donation till en Professur inom nationalekonomi i Thomas
Pikettys anda ska kunna inrättas och finansieras,

2. motionen skickas till riksdagsgruppen

Motionen antagen av styrelsen för Sätra/Bredängs socialdemokratiska förening 2016-11-22.
Motionen antagen av styrelsen för Skärholmens kvinnoklubb 2016-11-23.
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Motionären lyfter frågan om den eskalerande ojämlikheten som syns i Stockholm, nationellt och globalt.
Ojämlikhetens konsekvenser blir allt tydligare inte bara för individers förutsättningar och levnadsvillkor
utan även då social oroligheter, populism och främlingsfientlighet breder ut sig. Även om andra faktorer
också inverkar i skapandet av misstro inom ett samhälle så är ekonomisk ojämlikhet alltjämt den
avgörande förklaringen.

De senaste åren har en mängd intressant forskning kommit ur denna debatt och inte minst Thomas
Piketty har i sin forskning visat hur kapitalet ackumuleras för att skapa en ständigt ökande ojämlikhet.
Detta är en utveckling som måste vändas och det råder inget tvivel om att vidare forskning är nödvändig
och önskvärd.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

HBT-S Stockholm

Vi har arbetat hårt, men vårt samhälle är fortfarande ojämlikt och 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.

Men vi behöver nå längre. För att göra det och för att bli mer inkluderande i vår analys behöver vi bli mer
normkritiska. Vi behöver synliggöra transpersonerna i vår feministiska analys.

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.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. vi i vår feministiska analys ska även transpersoner synliggöras.

Motionen är framtagen på HBT-S Stockholms medlemsmöte den 30 november 2016
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Motionären argumenterar för att vi i vår feministiska analys även ska synliggöra transpersoner. Styrelsen
anser att transpersoner är en särskilt utsatt grupp på många sätt i vårt samhälle. Att utmana normer och
se till att alla personer, oavsett sexuell läggning, inkluderas är viktigt och något vi alltid bör arbeta med.

Det är också anledningen till att styrelsen lägger fram ett HBTQ-politiskt program för årsmötet.
Motionären skriver också att vår feministiska analys ska vara intersektionell. En intersektionell och
queerfeministisk analys är en mycket omfattande akademisk och idépolitisk debatt. En sådan diskussion
är viktig men passar bättre under en debatt om ett politiskt program.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. anse motionen besvarad

Beslut: __________________________________________________________________________

Engelbrekts socialdemokratiska förening, Värtans socialdemokratiska förening

Med anledning av den senaste tidens ökade flyktingströmmar har ett antal nygamla frågor aktualiserats
inom asylrätten. En av dessa mycket aktuella frågor är åldersbestämningar av unga asylsökande. Det
finns flera olika metoder för att bestämma åldern på unga. Gemensamt för alla metoderna är att de har
kritiserats för att inte vara tillförlitliga. Kritiken har kommit från flera olika håll, bland annat Svenska
Barnläkarföreningen och Sveriges Advokatsamfund.

Med anledning av att andelen unga som har en oklar eller okänd ålder i Sverige har ökat, har även en
annan fråga kommit att aktualiseras. Det är fråga om åldersbestämning av unga lagöverträdare. Den
unga lagöverträdarens ålder har mycket stor betydelse i fråga om straffmätningsvärdet samt vid bedömning
av påföljd. Straffmätningsvärdet kan enkelt sägas vara det samlade straffvärdet för en viss brottslighet
och ungdom är en sådan omständighet som leder till lägre straffmätningsvärde. Om den unge är under
18 år krävs synnerliga skäl, att döma till fängelse, eller särskilda skäl som den unge är mellan 18 och 21
år. Åldern har även betydelse i fråga om häktning av den unge och det krävs synnerliga skäl för att häkta
någon som är under 18 år. Lagstiftaren har med denna reglering velat skydda unga lagöverträdare mot de
allvarliga men det kan innebära för unga människor att sitta frihetsberövade i fängelse och /eller häkte.

Att med grund i de mycket kritiserade metoder som idag finns för att bestämma åldern på unga människor
ta ett beslut att häkta en ung lagöverträdare är alltså  något som kan få  oerhörda konsekvenser.

Beslut om att åldersbestämma unga lagöverträdare i Sverige idag tas av åklagaren med stöd av reglerna
i rättegångsbalken. Ett beslut om en undersökning avseende åldersbestämning mot den unges vilja
innebär att den unge utsätts för ett kroppsligt påtvingat ingrepp Det rör sig ofta om att den unges tänder
ska röntgas vilket som sista utväg sker genom handräckning av polis. Det är inte svårt att se att detta
kan vara en mycket traumatisk upplevelse för en ung människa. Möjlighet att få åklagarens beslut om en
åldersbestämning eller för den del även andra kroppsliga ingrepp, prövat av domstol saknas idag i Sverige.

Avsaknaden av möjligheten att få domstolsprövning av åklagarens beslut i så pass allvarliga frågor som
påtvingade kroppsliga ingrepp på unga människor är en allvarlig brist i dagens lagstiftning.
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Socialdemokratisk politik måste ta tydlig ställning för de unga, för den enskildes rätt att slippa påtvingade
kroppsliga ingrepp och tillse att inga beslut fattas utan den rättssäkerhetsgaranti en riktig domstolsprövning
innebär.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. man i motionens anda verkar för en lagändring att beslut om tvångsåtgärder riktade mot unga
personer prövas av domstol.

2. motionen sänds vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Motionen antagen av gemensamt medlemsmöte för Engelbrekts och Värtans s-föreningar 2016-11-21

Motionären lyfter behovet av att verka för en lagförändring där beslut om tvångsåtgärder riktade mot
unga prövas av domstol. Styrelsen anser att de förutsättningar som idag finns för åldersprövning är
tillräckligt rättssäkra och att det inte finns behov av att ändra dessa.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

Kungsholmens socialdemokratiska förening

Bakgrund

Under de senaste åren har det varit stor uppmärksamhet på hur överförmyndar-verksamheten i Sverige
fungerar. Allvarlig kritik har på många håll framförts av länsstyrelser, revisorer, JO m.fl. Media – inte
minst Uppdrag Granskning – har lyft fram bristerna i systemet och beskrivit enskilda ärenden där utsatta
människor kommer i kläm och far illa. Gång på gång har olika utredningar och granskningar (bl.a. från
Riksrevisionen) visat på stora brister, men mycket lite har hittills gjorts av de ytterst ansvariga för att
komma åt problemen.

Människor som på grund av olika funktionsnedsättningar (ålderssvaghet, demens, psykisk ohälsa,
missbruk, mm) har svårt att sköta sin ekonomi och hantera myndighetskontakter mm – kan få hjälp av
en ställföreträdare (god man eller förvaltare). Ensamkommande flyktingbarn är en ny stor grupp som
har rätt att få en god man som stöd. Den som en har god man eller förvaltare kallas huvudmannen.

En god mans/förvaltares uppdrag varierar från fall till fall, men syftet är att medverka till att huvudmannen
har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Viktiga uppgifter är att sköta
vardagsekonomin och företräda huvudmannen mot olika myndigheter och andra aktörer i bl.a. ekonomiska
och rättsliga frågor. En del huvudmän har stora tillgångar som ska förvaltas. Andra är involverade i
komplicerade familjekonflikter och arvstvister som måste hanteras, vilket kräver att ställföreträdaren
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har både mycket tid och kunskap. Att vara god man eller förvaltare bygger dock på ett stort mått av
ideellt arbete. Det handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska. Arvodet för uppdraget är som regel
i det närmaste försumbart.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare (eller överförmyndarnämnd) som ser till att kommunens
gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Tillsynen sker bl.a. genom granskning av de ekonomiska
redovisningar som gode män/förvaltare ska lämna varje år. Överförmyndaren ska också utreda behov
av god man/förvaltare samt rekrytera och föreslå en lämplig person till uppdragen. Härtill kommer bl.a.
uppgifter som introduktion/utbildning/stöd till ställföreträdare, hantering av bytesärenden avseende
ställföreträdare, beslut som rör enskilda huvudmän vilka ställföreträdaren inte kan fatta, samt inte minst
hanteringen av gode män för ensamkommande flyktingbarn. Bestämmelserna om överförmyndarnas
verksamhet finns bl.a. i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Behov av genomlysning och översyn genom en statlig offentlig utredning (SOU)
Den lagstiftning som nu reglerar överförmyndarverksamheten är huvudsakligen från år 1929. Mycket
har hänt sedan dess – mer komplicerat samhälle, förändrade familjekonstellationer, digitalisering (e-
samhället), internationalisering (fler huvudmän med utländsk bakgrund/boende), kontanthantering som
håller på att försvinna, huvudmän som tidigare klarade sig själva och inte längre gör det, allt fler unga
som söker ställföreträdare pga. psykisk ohälsa och/eller olika autism-spektrumtillstånd, samt att
ställföreträdaskap nu har blivit mer av en rättighet (HD-dom NJA 2015, s 851).

De allra flesta ställföreträdarna är säkert seriösa, men pga. otillräcklig tillsyn mm kan det förekomma att
oseriösa personer utnyttjar svagheter och otydligheter i systemet för egen vinning. Andra problem är
bristande resurser för handläggning, begränsad tillgång på kompetenta ställföreträdare, i delar otydliga
förutsättningar för verksamheten, avsaknad av nationell samordning vad gäller råd och stöd, inget
nationellt IT-stöd, mm.

Överförmyndarverksamheten i Sverige har länge varit en relativt oprioriterad fråga med låg status. Nu
måste denna viktiga verksamhet uppmärksammas och prioriteras. Förtroendevalda och handläggare
inom överförmyndarverksamheten får ofta kämpa i motvind i brist på resurser, adekvat stöd samt inte
minst ett moderniserat och tydligt regelverk för verksamheten. Redan utsatta människor riskerar genom
detta att fara illa!

Sammanfattningsvis är behovet av en skyndsam samlad översyn/utredning på nationell nivå av
överförmyndarverksamheten mycket angelägen! En sådan utredning bör bl.a.

• pröva hur begreppen ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person” kan förtydligas
(idag tolkas detta olika på olika ställen, och det är vanligt med förfrågningar/överklagningar om
vad som egentligen ingår i begreppen)

• pröva om det är möjligt att, parallellt med nuvarande system med ideella krafter, inrätta särskilda
s.k. förvaltarenheter för komplicerade eller i övrigt särskilt krävande ställföreträdaruppdrag (dvs.
kommunala enheter med anställda som arbetar på liknande sätt som dagens ställföreträdare, på
heltid eller deltid)

• pröva om formerna för arvodering av ställföreträdare kan förändras (t.ex. genom möjlighet till
differentiering m h t uppdragets svårighetsgrad) samt om nuvarande arvodesnivåer är rimliga

• pröva behovet av en övergripande statlig myndighet som samordnar överförmyndarfrågorna och
som genom riktlinjer etc. kan ge råd och stöd till verksamheten (på samma sätt som finns för
många andra kommunala verksamheter, t.ex. Socialstyrelsen)

• pröva om det finns tendenser till att arbetsuppgifter ”övervältras” från t.ex. socialtjänst och sjukvård
till i huvudsak ideellt arbetande gode män
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• pröva behovet att ett nationellt IT-stöd för överförmyndarverksamheten (idag måste varje kommun
utveckla sina egna verksamhetssystem och olika e-tjänster).

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. skyndsamt göra en översyn/utredning på nationell nivå av överförmyndarverksamheten för att
mer resurser, adekvat stöd samt ett moderniserat och tydligt regelverk ska bli verklighet.

2. representantskapet antar denna motion som sin egen

3. skickar motionen till riksdagsledamöterna för genomförande

Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motionären belyser den problematik som idag finns i överförmyndarnämndens verksamhet,
arbetarekommunens styrelse delar i stort sett den beskrivning som beskrivs i motionen. Lagstiftningen
är till viss del föråldrad och det finns uppenbara svagheter i hur den praktiskt kan tillämpas.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. bifalla andra att-satsen

3. motion jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen

Beslut: __________________________________________________________________________

Skärholmens kvinnoklubb, Skärholmen/Vårbergs socialdemokratiska förening, Sätra/Bredängs
socialdemokratiska förening

Att använda sig av cykel för att ta sig fram har blivit allt mer populärt. Det är bra att cykla för den egna
hälsan och för klimatet. Transportstyrelsen har utfärdat omfattande regler för framförande av alla fordon,
däribland cykel. Reglerna finns på Transportstyrelsens hemsida för de som tar sig besväret att kolla upp
dem. För att undvika olyckor och irritation i trafiken, så är det viktigt att man följer de regler som finns.
Tyvärr gör inte alla det. Det skapar mycket irritation inte minst bland  gångtrafikanter, som upplever att
man kan bli påkörd av cyklister, som inte håller sig till reglerna. Hur många vet om, att man inte får
cykla fortare än de gående på en gågata? På gångvägar där gående och cyklande ska samsas är det extra
viktigt att cyklisten tar hänsyn till de gående. Att ha ett funktionshinder som att vara döv och inte höra
att det kommer en cyklist kan få förödande konsekvenser om inte cyklisten är uppmärksam. En påminnelse
om Transportstyrelsens regler vore bra, tycker jag.

I och med att cyklismen ökar, så ökar även olyckorna. DN publicerade 2015-04-01 en rapport om
olyckorna, att det blivit en kraftig ökning av cykelolyckor. Att betrakta cykeln som ett fordon och
använda skyddsutrustning borde vara självklart. Men något så enkelt som att använda hjälm anses vara
frivilligt för de över 15 år. Motiveringen för att man inte ska behöva skydda sig med en hjälm när man är
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över 15 år är svårt att förstå. Det ska vara lika viktigt att använda hjälm vid cykling, som att använda
bilbälte i en bil och att spänna fast sig i en flygplansfåtölj. Därför anser jag att Lagen om cykelhjälm ska
ändras till att omfatta alla som cyklar och även medpassagerare.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Stockholms arbetarekommun antar motionen som egen

2. motionen skickas till Stockholms kommunfullmäktige

3. motionen skickas till riksdagsgruppen

4. Stockholms Kommunfullmäktige startar en kampanj med uppgiften att visa på de regler som finns
för cyklister

5. riksdagsgruppen ändrar lagen om cykelhjälm till att omfatta alla som cyklar

Motionen behandlad och antagen på medlemsmöte den 19 november 2016. Motionen även antagen på
medlemsmöte i föreningarna Skärholmen/Vårberg och Sätra/Bredäng den 19 november 2016.

Motionären belyser den ökade cyklismen och ett antal konsekvenser av detta. Fråga om hjälmtvång kan
vara en framgångsrik väg för att minska olyckor, styrelsen är däremot osäker om det första är att driva
detta i lagstiftning för närvarande. Däremot bedömer styrelsen att den fjärde att-satsen som ger ett
specifikt uppdrag till Stockholms Kommunalfullmäktige som ett lovvärt initiativ, värt att pröva.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. avslå första att-satsen

2. avslå andra att-satsen

3. avslå tredje att-satsen

4. bifalla fjärde att-satsen

5. avslå femte att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________

SSU Stockholms stad

När ett fordon byter ägare så krävs att bytet registreras hos transportstyrelsen. Det räcker dock att fylla
i en blankett och skicka in till transportstyrelsen. Det öppnar för både fusk och brottslighet. En del av
problematiken kan kommas åt om krav på identifikation skulle införas. Det skulle i sådant fall krävas att
individerna antingen identifierar sig på närmaste transportstyrelsekontor (inviderna kan göra så vid
separata besök) eller via mobilt bank id. Fler alternativ kan tillkomma om så finnes lämpligt. Just
användningen av mobilt bank id skulle göra bytet säkrare, smidigare och även betydligt mer spårbart än
en vanlig blankett. Det finns många fördelar med att modernisera registrering av blanketter till samtliga
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av våra statliga myndiheter och bolag. Problematiken med målvakter är komplex och inget som åtgärdas
med en enskild åtgärd. Men alla åtgärder som försvårar för fusk men samtidigt styrker säkerheten och
förenklar är goda steg i rätt riktning. Ett exempel är den lagändring regeringen genomfört förra året där
böter och skulder nu följer fordonet, inte ägaren. Den nya ’lagen om rätt att ta fordon i anspråk för
fordringar på vissa skatter och avgifter’ innebär att det inte längre spelar någon roll vem som står som
ägare. Kronofogden kan ta bilen ändå.”

Källor:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/var-tionde-malmobil-ags-av-en-bilmalvakt/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/valfyllda-brevlador-enda-sparen-efter-malvakter/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-lag-stoppar-bilmalvakter

Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. det införs krav på identifiering vid registrering av fordon att en utredning görs för hur rättsäkerheten
ytterligare kan stärkas vid identitetskänsliga kontakter med myndigheter

2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen

Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens

Motionären anser att bör införas krav på identifiering vid registrering av fordon. I och med att de tekniska
framstegen gjort digital identifiering avsevärt mycket enklare så anser styrelsen att det är rimligt att
kunna identifiera sig vid fordonsköp.

Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att

1. bifalla första att-satsen

2. bifalla andra att-satsen

Beslut: __________________________________________________________________________


