Motion F1
Den tillitsfulla framtidsstaden
STS Södermalm, STS Bromma-Kungsholmen, Solidaritet i Västerort, STS Stockholms stad
Stockholm är Sveriges huvudstad, vackert belägen mellan Mälaren och Saltsjön. Staden är viktig
för hela Sverige. Den är en liten storstad i internationellt perspektiv, men med ett stort
internationellt engagemang. Genom fackliga och politiska rörelser, andra folkrörelser, samt
genom religiösa organisationer finns starka kontakter med andra länder. Europeiska Unionen
representeras genom dess smittskyddsmyndighet som ligger strax utanför Stockholm. Klimatet
aktualiseras genom ett internationellt miljöinstitut. Stockholms ingår dessutom i ett europeiskt
storstadsnätverk. Storstäder är föregångare i klimatarbetet. Stadens universitet och högskolor har
många internationella student- och forskarkontakter. En tredjedel av stadens invånare har sina
rötter i andra länder. Alla dessa människor bildar nätverk med människor i andra länder.
Stockholm har liksom andra städer alltid varit föremål för motstridiga intressen. Dyr tomtmark
har i århundraden producerat höga hus och smala gränder. Och husen vid de trånga gränderna
har fyllts av små, mörka och osunda lägenheter. Hälsan i staden har traditionellt varit dålig.
Genom arbetarrörelsens kamp har staden blivit sundare. Bostadssociala program har gjort att
kommersiella intressen fått stå tillbaka för prioritering av hälsa och välfärd. Byggnormer har gjort
bostäderna ljusare, sundare och större. Mark har avsatts till parker för rekreation.
Arbetarrörelsens kamp för en rättvis andel av produktionsresultatet och progressiv beskattning
har utjämnat inkomsterna. Det har avspeglat sig i en utjämning av bostadsstandarden.
Politiken för framtidsstaden måste fortsätta längs den linjen med målet att skapa en god
framtidsstad. Det är bara den goda framtidsstaden som människor kan känna tillit till.
Vi vill bygga tillit
Tillit är fundamentalt för framtidsstaden. En stad utan tillit saknar livskvalitet. Det finns en tillit i
Stockholm som vi måste vara rädda om. Inte minst för barnens skull är tillit avgörande.
Tillitsfulla barn skapar en tillitsfull framtid. Barnen bör prioriteras i satsningarna i de förorter
som plågas av bristande tillit, gängbråk och fattigdom.
Tillit hör ihop med ekonomisk utjämning. I ett samhälle med små ekonomiska och sociala klyftor
där människor har möjlighet att påverka politiken känner medborgarna tillit till myndigheterna,
företagen och till varandra. I den segregerade staden minskar tilliten. Medan tilliten i samhället
som helhet är stor, finns det ”öar” av brist på tillit. Justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson har talat om att parallellsamhällen växer fram (Metro 160909). Staden har blivit alltmer
segregerad. Detta vill vi förändra.
Undersökningar har visat att en stor del av invånarna i vissa stadsdelar inte litar alls eller mycket
litet på samhällsinstitutioner som polis och socialtjänst. Att växa upp i sådana stadsdelar skapar
brist på tillit även i kommande generationer. Missbruk och olaglig handel med alkohol och droger
ökar otryggheten på gator och torg och ökar våldet i nära relationer. I uppåt tre fjärdedelar av alla
lagförda våldsbrott är alkohol inblandad.
Tilliten är liten i de stadsdelar där kriminaliteten är hög, gängbildningen stor och där våldsbrott
”klaras upp” genom uppgörelser mellan olika gäng utan att blanda in polisen. Polisen har pekat ut
55 områden i Sverige där kriminella gäng mer eller mindre tagit över. Några av dem finns i
Stockholm. Framtidsstaden skall inte innehålla öar av bristande tillit. Politikens uppgift är att
bygga en stad så att öar av bristande tillit inte uppstår.
Vi vill skapa arbete
När stora grupper ställs utanför samhället genom att inte få ett arbete, sänks tilliten till samhället
ytterligare. Låginkomsttagare, arbetslösa, nyanlända migranter med flera samlas i områden med
nedslitna äldre flerbostadshus. Ett bra sätt att öka tilliten i samhället är att minska arbetslösheten.

En del av de resurser som i dag satsas på olika arbetsmarknadsåtgärder skulle i stället kunna
brukas till att skapa avlönade arbeten åt arbetssökande för att fylla angelägna behov i
välfärdssektorn samt för att bygga och underhålla infrastruktur.
Vi bör pröva möjligheterna att
• överföra aktuella arbetsmarknadsprogram till kommunala välfärdstjänster,
• köpa fler tjänster från arbetsintegrerande sociala företag,
• öka infrastrukturinvesteringarna genom att återinföra olika former av beredskapsarbeten.
Främja mångfald och demokrati
Folkrörelser kan öka inkluderingen av barn, unga och nyanlända och därmed engagera oss alla för
demokrati inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män. Föreningslivet kan ge inte minst
barnen ett alternativ till påverkan genom olika former av media och kommersiell kultur.
För att öka tilliten är det viktigt att vi arbetar med värderingar. Lärarutbildningen måste betona de
grundvärderingar som lagfästs i grundlag och skollagar. Skolan måste lära ut dem. Studieförbund
kan samla människor till samtal ansikte mot ansikte om värderingar. I föreningslivet kan
värdefulla samtal om värderingar föras. Det är betydelsefullt att samtal förs där människor
personligen möts. Sociala medier kan aldrig ersätta kontakten människa till människa.
Staden kan uppmuntra till personliga möten i studieförbund och föreningar genom en generös
bidragspolitik som gör att volontära insatser kan kombineras med god tillgång till lokaler,
användande av bra studiematerial och möjlighet att arvodera särskilda talare. Kommunen kan öka
resurserna för fler mötesplatser som Folkets Hus, nykterhetsloger, kyrkor, skolor och
missionshus med flera.
Motverka extrem konkurrenskultur
Under de senaste årtiondena har konkurrensens betydelse betonats alltmera på bekostnad av
kooperation, samarbete mellan människor. Resultatet har blivit ökade stressrelaterade sjukdomar).
Konkurrens i lämpliga portioner kan stimulera, men när konkurrensen upphöjs till allmän princip
för mellanmänskliga relationer blir den vansklig, särskilt när människor har små möjligheter att
hävda sig. I dag hetsas människor att putsa sitt ”varumärke” för att klara karriären. Konkurrensen
tränger in i varje aspekt av det mänskliga livet. Det är en kultur som minskar tilliten mellan
människor. En framtidsstad där konkurrens är det främsta värdet, inte kooperation, samverkan,
minskar tilliten mellan människor.
• undervisningen i skolan bör ta upp både för- och nackdelar med konkurrens, samtidigt som
kooperationsbefrämjande idéer om samarbete också lärs ut,
• motsvarande samtal bör uppmuntras i föreningar och studieförbund.
Motverka alkohol- och drogkultur
Alkohol och andra droger brukas i skilda kulturer, men den nordiska alkoholkulturen har sin
särskilda accent genom den starka betoningen av berusningsdrickandet. I vissa andra kulturer är
särskilda droger, till exempel kat, socialt accepterat. Det finns också uttalat alkoholnegativa
kulturer, till exempel vissa protestantiska och muslimska kulturer. Alla dessa kulturer finns i vår
stad i dag.
Även om alkoholkonsumtionen sjunkit något på senare år är den ett fortsatt samhällsproblem.
Cirka 100 000 personer i Stockholms län beräknas missbruka alkohol. Här måste dock påpekas
att alkoholkonsumtionen på orter som Tensta är lägre per person över 15 år än på Östermalm.
Övriga droger konsumeras inte i samma omfattning som alkohol, men har ändå förödande
konsekvenser för både samhället och individen. En stor del av gängvåldet i storstädernas
ytterområden är drogrelaterat.

En tillitsfull stad byggs genom att staden uppmuntrar sänkt alkohol- och drogkonsumtion. Det
kan ske genom:
• upplysning i skolor,
• samtal i föreningar, studieförbund, på vårdcentraler etc.
• förverkligande av restriktiv statlig och kommunal alkoholpolitik.
Hedersförtryck bekämpas
En utmaning är att alltför många människor vill inskränka demokratin genom så kallad
”hederskultur”. Här är barnperspektivet viktigt. I en enkät bland drygt 1 000 ungdomar i
Stockholms segregerade områden, som föreningen ”Varken hora eller kuvad” gjort, kom det
fram att över 80 procent av pojkarna kände att de måste bevaka sina systrar och att mer än 50
procent av flickorna inte får delta i idrottsaktiviteter där även pojkar deltar. Samma undersökning
visade att 40 procent av de utlandsfödda mödrarna inte tyckte att jämställdhet var viktigt. Nästan
lika stor andel av de utlandsfödda papporna hade samma inställning.
Den folkrörelse som nu växer fram i förorterna mot religiös och patriarkal extremism vill ha stöd
från andra krafter i samhället. Socialdemokratin är en folkrörelse som gav röst åt människor som
knappast hade rösträtt, som levde i fattigdom. Nu måste socialdemokratin stödja människor som
utsätts för extrem diskriminering och förvägras elementära mänskliga rättigheter. Om vissa
människor förvägras mänskliga rättigheter eller inte får del av medborgerligt inflytande i vår stad,
sänks tilliten.
Hedersförtryck motarbetas genom:
• undervisning i skolan,
• samtal i studieförbund, skolor, föreningar,
• ökat stöd till föreningar som arbetar mot hedersförtryck (särskilt föreningar som organiserats av
drabbade av hedersförtryck),
• slopat stöd till föreningar som inte arbetar på demokratisk grund,
• att betona i alla sammanhang människors lika värde oberoende av kön, etnisk härkomst,
religion, sexuell läggning, social bakgrund eller eventuellt funktionshinder,
• att betona i alla sammanhang att jämställdhet mellan kvinnor och män är en oundgänglig del av
demokratin,
• att skärpa lagföringen av brott mot de mänskliga rättigheterna och göra det till en försvårande
omständighet att ”heder” är motiv till brottet.
Makten över staden
Makten över staden måste läggas i medborgarnas händer, inte i stora byggkoncerners händer.
Samhällsplaneringen måste innehålla en balans mellan tät bebyggelse, grönområden, bostäder och
gemensamhetsanläggningar som skolor, välfärdsinrättningar, sjukvård och allmänna
samlingslokaler för föreningslivet. Kommunen måste äga så stor del av marken att inte
markpriserna trissas upp på ett sätt som skapar segregation genom att nybebyggelse blir orimligt
dyr. Vi vill inte heller ha bostadsområden där husen ofta byter ägare genom spekulation och
långsiktigt underhåll på så sätt hindras. Annars får vi en både ekologiskt och socialt ohållbar stad,
vilket sänker tilliten radikalt.
Till det demokratiska samhället hör rätten att bo på ett värdigt sätt. Bostadsbristen leder till
problem i ett antal avseenden. Människor kan inte ta erbjudanden om arbete i Stockholm och
ungdomar med flera som vill studera i Stockholm kan hindras på grund av bristen på bostäder.
Om vi inte genom politiken kan påverka bostadsbyggandet skärps segregationen.

Om inte de privata bostadsföretagen kan bygga så att segregation förhindras, måste de
kommunala bostadsföretagens byggande aktiveras. Under lång tid har samhället på olika områden
gått in där marknaden misslyckats eller inte kunnat tillhandahålla bra service. Denna politik bör
återupptas.
Men även andra sätt att minska bostadsbristen måste prövas. Många lägenheter skulle kunna
frigöras genom att bostadslägenheter verkligen används till bostäder, inte till företagshotell eller
kontor. Man skulle också kunna underlätta för människor att flytta genom att höja
fastighetsavgiften och sänka reavinstskatten. En återupprättad aktiv regionalpolitik skulle också
kunna minska trycket på storstadsområden som Storstockholm. Det är också angeläget att vi inte
bara planerar för den utveckling som är nu utan även för det framtida samhället och dess behov.
En bostadspolitik för en tillitsfull stad sker genom:
• att alltid planera nya bostadsområden för blandad bebyggelse (hyresrätter, bostadsrätter, villor,
radhus),
• att utnyttja de kommunala bostadsföretagen som spjutspetsar för innovativt byggande socialt
och ekologiskt,
• att garantera ett sådant kommunalt markinnehav att markpriserna hålls under kontroll,
• att alltid planera gemensamhetslokaler i bostadsområden för att stötta föreningslivet och
medborgarnas egna aktiviteter.
Från kund till medborgare
Vårt behov av utbildning, vård och omsorg får inte i ett demokratiskt samhälle styras av vår
betalningsförmåga. Hand i hand med demokratins utbyggnad har välfärden stärkts. Det är i vår
egenskap av medborgare vi åtnjuter sjukvård när vi är sjuka, våra barn får gå i skola och vi blir
omhändertagna som äldre.
Men för ett par årtionden sedan banade ett nytt synsätt sin väg. Välfärdstjänsterna skulle
utformas utifrån en köp-sälj-relation även om de fortfarande finansierades gemensamt genom
skatten. New Public Management (NPM) infördes med det privata näringslivet som förebild.
En konsekvens av NPM har blivit att ett antal grupper anställda med samhällsnyttiga yrken fått
sin status sänkt och att yrkesrollen har förändrats. Ett exempel är lärare som i större utsträckning
främst förväntas leverera höga betyg. Påtryckningar i denna riktning kommer från såväl
skolledningar och ”skolägare” som från föräldrar. Det är angeläget att återupprätta statusen för
yrken som lärare och andra utbildnings- och välfärdsarbetare. Detta kan ha stor betydelse för
tilliten. Man måste kunna lita på att den närmaste skolan ska vara den bästa för ens barn.
Med ökad privatisering tenderar tilliten att minska. Grunden för välfärdsproduktionen måste vara
offentligägda och offentligdrivna välfärdsinrättningar. Vid sidan av dessa bör staden ge uppdrag
genom Idéburet offentligt partnerskap till non-profitaktörer att driva olika välfärdsinrättningar.
• Staden bör prioritera non-profitaktörer som utförare av skolverksamhet och andra
välfärdstjänster (om det stöter på juridiska hinder bör staden ta upp diskussion om lagändringar),
• New Public Management bör ersättas som styrinstrument i offentlig sektor.
Regionalpolitik
Till en tillitsfull framtidsstad hör att vi tänker längre än till nästa val. Just nu expanderar
Stockholm och andra storstäder kraftigt. Vi måste diskutera om den expansionen kan fortgå på
längre sikt.
Vi vet att nya ekonomiska kriser kommer. Vi måste därför bygga en stad där människor vill bo
även när storstadsexpansionen inte står på topp. Vi bör också ha beredskap för att människor
flyttar mellan Stockholm och grannkommunerna.

En del av trycket på storstaden kan bemötas genom att på övergripande plan återupprätta en
aktiv regionalpolitik där statliga verk utlokaliseras, infrastruktursatsningar sker med järnväg i
trafikstarka stråk och förbättrade landsvägar i mindre trafikstarka relationer.
Ytterligare regionalpolitiska medel är differentierade arbetsgivaravgifter för regioner som behöver
stimuleras, utlokalisering av privat verksamhet som call-centra och andra icke platsbundna
aktiviteter.
Ett tredje sätt är att subventionera kollektivtrafik på längre sträckor än i dag. Sedan 1950-talet har
det allmänna, särskilt kommunerna, subventionerat lokala och ibland även regionala resor. Att
fortsätta den trenden och subventionera regionala resor i Mälardalen skulle minska trycket på
bostadsmarknaden i regionens centrala delar, främst Stockholm.
Även åtgärder för att snabba upp de regionala transporterna är av stor betydelse för att med
rimliga restider kunna nå lediga bostäder. Även här krävs kreativa lösningar då byggande av nya
transportlösningar tar lång tid. Men genom en förnuftig taxepolitik skulle även befintliga
regionala tåg- och busslinjer kunna utnyttjas i mycket högre utsträckning än i dag.
• Skapa ett Mälardalens Trafik efter mönster från exempelvis Skånetrafiken och Västtrafik.
• Stödja föreningslivet för att bilda opinion, till exempel genom samarbete med organisationer
som Hela Sverige skall leva, för återupprättad regionalpolitik.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. motionens text i tillämpliga delar används vid utformning av Framtidsprogram för Stockholms
arbetarekommun
2. motionen överlämnas till Arbetarekommunens styrelse i detta syfte.
Vi vill vidare att representantskapet ställer sig bakom följande att-satser:
3. utreda möjligheterna att omvandla arbetsmarknadsåtgärder till olika former av anställningar,
4. barnen prioriteras i de förorter som plågas av bristande tillit och fattigdom.
5. utreda möjligheterna att köpa tjänster från arbetsintegrerande sociala företag genom
direktupphandlingar eller reserverade kontrakt för att minska arbetslösheten,
6. utveckla samarbetet mellan staden och civilsamhället genom att utveckla den överenskommelse
som i dag finns nationellt och lokalt mellan den offentliga sektorn och föreningslivet,
7. staden skall ge ökat stöd till föreningar som arbetar mot hedersförtryck,
8. staden skall slopa stöd till föreningar som inte arbetar på demokratisk grund och inte
respekterar mänskliga rättigheter,
9. utnyttja de kommunala bostadsbolagen som spjutspetsar för innovativt byggande, socialt och
ekologiskt,
10. alltid planera gemenskapslokaler i bostadsområden för att stötta föreningslivet och
medborgarnas egna aktiviteter,
11. staden bör prioritera non-profitaktörer som utförare av välfärdstjänster,
12. New Public Management bör ersättas som styrinstrument inom offentlig sektor,
13. landstingen skall medverka till att skapa ett Mälardalens trafik efter mönster av exempelvis
Skånetrafiken och Västtrafik,
14. stödja föreningslivet, till exempel samarbete med Hela Sverige skall leva, i arbetet med att
bilda opinion för att utveckla och förenkla regionalpolitiken.

Motionen har antagits av STS Södermalm, STS Bromma-Kungsholmen och Solidaritet i
Västerort. Den 22 november 2016 den av medlemsmöte för Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, Stockholmsdistriktet.

Motion F2
Satsa mer på cykel, stadsdelsnära kommersiell verksamhet och fler inomhusanläggningar
Bagarmossens socialdemokratiska förening
Staden växer och vi står inför en kraftig expansion av bostäder och infrastruktur. Att behovet av
bostäder är stort är det ingen tvekan om, likaså finns ett stort behov av att skapa sociala
mötesplatser och bygga ännu fler idrottshallar m.m. Under de senaste åren har den s-ledda
majoriteten tagit flera viktiga steg för att bygga framtidens stad. I detta arbete vill vi särskilt
framhålla följande frågor som centrala för att både på kort och lång sikt säkra en stad som är
öppen och tillgänglig för alla.
Beroendet av bil måste minska av flera skäl, främst miljömässiga men även folkhälso- och
utrymmesmässiga skäl. När vi bygger nya bostäder, förtätar och i vissa fall bygger nya stadsdelar
behöver vi hitta nya och innovativa sätt att både bygga bostäder och planera infrastruktur. Större
utrymme behöver ges till cykeln och kollektiva färdmedel. Ett konkret exempel är byggande av så
kallade cykelhus (se https://happyride.se/2016/08/15/sveriges-forsta-cykelhus-borjar-ta-form/)
som vi vill se exempel på i de kommande bostadsprojekten i söderort. Vi behöver på ett konkret
sätt ta oss an uppgiften att börja ersätta bilstaden med en stad där vi sätter cykel och
kollektivtrafik i fokus. Vi har under senare år sett en utveckling där både enskilda medborgare
och även företag och kommunala förvaltningar alltmer använder sig av lådcyklar för att
underlätta vardagspusslet och investeringar har gjorts för att underlätta cykelpendling. Denna
utveckling behöver fortsätta.
Det blir också viktigt att satsa på en utveckling av de lokala stadsdelsområdena och den
stadsdelsnära näringen. I stället för att åka till stora köpcentra med bil, behöver de lokala
affärerna och näringarna utvecklas och locka fler till stadsnära inköp. För att påskynda och
säkerställa en utveckling åt rätt håll, krävs en medveten strategi och konkreta insatser från stadens
sida och de kommunala bostadsbolagen som ofta har stora kontorsinnehav. Vi tror också att en
ökad samverkan med det civila samhället är viktig, t.ex. genom att anordna loppis, lokala
festivaler eller andra liknande årliga evenemang som stärker lokalsamhällets identitet och
samhörighet. Det finns också, tror vi, stora möjligheter att genom en ökad samverkan med det
lokala näringslivet och den ideella sektorn etablera fler sociala företag som kan anställa personer
som står långt från arbetsmarknaden och därigenom ge dem förutsättningar till självförsörjning
och utveckling. För att åstadkomma det, krävs dock ett tydligt uppdrag till de kommunala
verksamheterna.
Vi behöver anlägga fler inomhusanläggningar för idrott och motion. Underskottet av hallar är
skriande och innebär att stora idrotter som fotboll, innebandy och handboll blir lidande.
Framförallt innebär det att många barn och unga stängs ute från möjligheter att idrotta och
motionera. Just nu sker en stor upprustning i staden, vi menar dock att ytterligare investeringar
behöver göras för att möta behoven.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. arbetarkommunens styrelse får i uppdrag att ta fram ett lokalt socialdemokratiskt
idrottspolitiskt program som bl.a. innehåller fler inomhusanläggningar för idrott och motion.
2. fullmäktigegruppen får i uppdrag att driva frågan om utvecklande av riktlinjer för kommunala
bostadsbolagets roll för levande centrum i alla stadsdelar i samverkan med det civila samhället
och det lokala näringslivet.
3. fullmäktigegruppen får i uppdrag att driva frågan om upprustning av cykeltrafiknätet och att
målet om en ökad cykelanvändning ska tas i beaktande vid stadsplanering
Bagarmossens socialdemokratiska förening 1 december 2016

Motion F3
Framtidsstaden
Fruängens socialdemokratiska förening
I Fruängen med omnejd har det under många år byggts nya bostäder. Detta är mycket positivt.
Tyvärr har näringslivet i centrum inte hängt med riktigt. Sakta har vårt centrum blivit sämre och
sämre. Detta beror till stor del på att ägaren av centrum inte haft något intresse att vara med om
att utveckla det på något sätt.
S i Fruängen är av den uppfattningen att det finns en hel del att göra. Det borde gå att bebygga
centrum mycket mer. Det finns 4 huskroppar som är i stort sett 1 våning höga. Dessa vore
utmärkt att bygga på dessa med ett antal våningar. Förslagsvis skulle man kunna ha t ex 1 av
husen till student/ungdomslägenheter. Vidare nya pensionärsboende som då får nära till service i
centrum. För att ytterligare stärka centrum skulle 1 hus kunna vara inriktat på kontor av diverse
slag. Detta skulle skapa nya arbetsplatser. I detta hus borde också gå att tillföra kulturaktiviteter. I
det fjärde huset mitt i centrum går det ju att bygga vanliga bostäder.
Vår uppfattning är att detta skulle lyfta centrum i Fruängen på ett mycket bra sätt. Det skulle
också ge plats för ungdomar, äldre, pensionärer samt bättre kulturmöjligheter
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. repskapet antar motionen och sänder den vidare till fullmäktigegruppen för att i första hand
utreda om detta ekonomiskt är försvarbart
2. efter utredning, om detta utfaller positivt ge fullmäktigegruppen i uppdrag att motionera i
frågan
Motionen antagen som egen av Fruängens S-förening 2016-11-15

Motion F4
Parken – vårt gemensamma vardagsrum
Katarina Västra socialdemokratiska förening
”Ju fler saker som kan köpas för pengar, desto mer sällan kommer folk ur olika samhällsskikt i
kontakt med varandra.”
Michael J Sandel, Vad som inte kan köpas för pengar
Stockholms parker är en del av vårt gemensamma vardagsrum. Inte minst gäller det våra parker
på Södermalm. När de fungerar som bäst möts människor från hela staden. De tar Söder i
besittning utan att behöva betala för sig (samtidigt som de jobbar ideellt som parkvakter och ökar
tryggheten).
Med en segregerad skola, med sociala medier som (alltför ofta) både bekräftar och förstärker det
du redan tycker är den offentliga miljön en av få fungerande arenor där människor från olika
delar med bakgrund faktiskt möts. De offentliga mötesplatserna, där parkerna är en viktig del, har
därför en nyckelroll om vi ska minska den segregation som riskerar att slita isär den här staden.
Att erbjuda fina utemiljöer är dock kostsamt. Ett högt besökstryck kräver satsningar. Lokalt
omfördelar vi en hel del pengar från andra verksamhetsområden för att underhålla parkmiljön. Vi
kompletterar vanlig städning med storsatsningar där sommarjobbande unga både reparerar,
underhåller och städar. Trots det räcker inte pengarna riktigt till.
En god socialdemokratisk politik kräver omfördelning. Tydliga satsningar på utsatta områden och
grupper. Det som särskiljer Socialdemokratin från andra partier är insikten att denna
omfördelning måste kombineras med en politik för alla.
Vi menar därför att välbehövliga investeringar i ytterstaden också måste kompletteras med
strategiska satsningar på de publika parkerna i centrala delar av Stockholm. Gör vi detta kan det
bli en viktig byggsten i den demokratiska Framtidsstaden, ytterligare ett steg på väg mot visionen
om ett Stockholm för alla.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. uppdra åt kommunfullmäktigegruppen att arbeta för att stärka den offentliga miljön, och då
särskilt parkerna, i stadens centrala delar.
2. översända motionen till kommunfullmäktigegruppen.
Motionen antagen Katarina Västra S – förenings motionsmöte 29 nov 2016.

Motion F5
En aktiv markpolitik för fler billiga bostäder
SSU Stockholms stad
1990-talets ekonomiska kris satte på många sätt punkt för en aktiva sociala bostadspolitik som
hade kännetecknat stora delar av efterkrigstidens bostadsbyggande. Idag ser vi konsekvenserna av
ett havererat bostadsförsörjningsansvar, med ett behov att bygga ca 70 000 bostäder fram till
2025.
Många åtgärder måste till för att möta denna utmaning, både från statligt, regionalt och
kommunalt håll. Samtidigt kvarstår frågan hur billigare bostäder ska kunna skapas. Tillgången till
billiga hyresrätter är avgörande för ett fungerande samhälle där människor kan tillåtas leva och
verka utan att begränsas av sina ekonomiska tillgångar. En betydande risk är att ett underskott av
billiga hyresrätter kommer fortsätta finnas ¬ och förvärras. Ingen enskild åtgärd kan lösa hela
problemet. Det finns dock redan idag finns möjligheter för kommunerna att genom en aktiv
markpolitik möjliggöra ett mera varierat bostadsutbud med variationer i upplåtelseformer och
hyror. Genom markanvisningsbeslut fördelar en kommun mark till olika intressenter inför en
planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och
under vissa villkor rätt att ensam förhandla med en kommun om ny exploatering av marken.
Vid markanvisning finns möjligheter för kommunen att ställa krav på byggherren gällande
markens användning. Kommunen kan villkora markanvisningen och byggrätten med krav på att
den planerade bebyggelsen ska ge plats åt lägenheter med olika hyresnivåer. Detta har bland annat
tillämpats i Göteborg. Vid exploateringen av hamnområdet Frihamnen togs beslut att staden
skulle ställa särskilda krav på de byggbolag som ville anvisas mark gällande billiga hyresrätter.
Resultatet av dessa krav presenterades i slutet av 2014. De första åtta byggbolag som hade
anvisats mark hade gått med på att uppföra 500 hyreslägenheter som ska ha en garanterat låg hyra
i minst 15 år, med målet att hälften av lägenheterna ska kosta 1 000 kronor per kvadratmeter och
år. På så sätt kan kommuner redan idag möjliggöra fler billiga lägenheter.
Vidare kan metoden även bidra till en mer blandad stad, där olika upplåtelseformer tillåts existera
sida vid sida och på så sätt motverka socioekonomisk segregation.
Denna möjlighet bör användas i mycket större utsträckning än vad som görs idag. Genom tydliga
krav på byggherrar att bygga lägenheter med olika hyresnivåer vid markanvisning och
markupplåtelse tar vi ansvar för att bygga kommuner där alla människor kan bo och leva, oavsett
ekonomiska resurser.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommun verkar för att krav införs att kommuner blir skyldiga att vid
markanvisningar och markupplåtelser pröva behover av billiga hyresrätter i kommunen
2. Stockholms arbetarekommun ska verka för att Stockholm stad vid markanvisningar och
markupplåtelse där flerbostadshus ska byggas ställer krav på att byggherren ska uppföra billiga
hyresrätter motsvarande minst 50% av antalet bostäder i byggrätten.
3. Stockholms arbetarekommun ska verka för att Stockholm stad i avtalet med byggherren
reglerar att hyrorna ska hållas garanterat låga i minst 15 år.
4. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens

Motion F6
Markpolitik, förtätning och risk för ohälsa
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
Markpolitiken i Stockholms Stad bör ses över. Den s k Stockholmsmodellen som lanserades på
1990-talet leder fel idag. Då var bostadsbyggandet begränsat och inriktningen var att hitta lämplig
mark för så kallade infill-projekt. Byggherrar kunde komma med förslag om projekt på
kommunal mark.
Idag har Stockholm en bostadskris. Nybyggnadstakten är omfattande. 140 000 nya bostäder
planeras för de kommande 15 åren. Om detta leder till en förtätning av staden är risken stor för
ökad ohälsa.
Stockholm har en unik stadsbild. Stadens skönhet är både omvittnad och besjungen. Innevånarna
trivs i sin stad. Allt är ett resultat av en genomtänkt och framtidsinriktad stadsplanering. Albert
Lindhagens stadsplanering från 1866 lade grunden och trädgårdsarkitekterna Alfred Medin,
Osvald Almqvist och Holger Blom medverkade inte bara till gatuplanering utan till en
riktningsändring i stadens parkutbyggnad. Parkerna blev en del av välfärden och fick med detta
ett rikare och mer demokratiskt innehåll.
Hjalmar Mehr insåg tidigt Stockholms behov av expansion och tog initiativ till nya förstäder som
Vällingby och inköp av markområden för stadens framtida utbyggnad.
Andra stora städer har omvittnade stora gröna ytor som spelar betydande roll som gröna lungor.
Exempel är Hyde Park, Kensington Gardens och Regent’s Park i London, Central Park i New
York och Bois de Bologne i Paris.
En av stadsnaturens viktiga funktioner är att förebygga ohälsa. Stadsbornas hälsa har ett klart
samband med närhet till parker, grönområden, sjöar och skogsområden.
Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att arbeta med områdesplanering för att skapa bra
stadsmiljöer. Samtidigt anvisar exploateringskontoret mark och utformar ekonomiska kalkyler för
stadens utveckling. Varje enskilt projekt på kommunal mark ska gå med vinst. Konsekvensen av
detta leder till dels stor risk att mark i parker tas i anspråk och dels att projekt i innerstaden
prioriteras då markpriserna där är högre än i ytterområdena.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. hänsyn tas till den forskning som faktiskt bedrivs om stadsnaturens betydelse för att förebygga
fysisk och psykisk ohälsa
2. den viktiga stadsnatur som nu finns i översikts- och detaljplaner säkerställs i
byggnadsplaneringen
3. hälsa, klimatanpassning och ekosystem integreras med stadsnaturen i bostadsbyggandet
Motionen antagen vid BoJH:s medlemsmöte 2017-11-17

Motion F7
En mer offensiv inriktning för att planera och genomföra åtgärder mot segregationen i
Stockholm
Stockholms allmänna kvinnoklubb
Stockholm är idag den av Europas storstäder där segregationen ökar snabbast. Utförsäljningar
och det ökade antalet bostadsrätter har skapat en innerstad som i många avseenden, när det gäller
inkomst och utbildningsnivå, hälsa och skolor, skiljer sig markant från många av stadens
ytterområden.
Vi socialdemokrater är medvetna om att mångfald i skolor, kultur, boende och aktiviteter behövs
för att motverka utanförskap. Social hållbarhet och jämlikhet är dessutom en viktig
demokratifråga och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Kostnader för att åtgärda
ojämlikheterna är investeringar i framtiden.
I Stockholms ytterområden måste en medveten satsning göras på investeringar i tillgång till kultur
och fritidsaktiviteter och med grönområden och mötesplatser. En planering för blandade
upplåtelseformer när det gäller bostadsområden ska prioriteras och förskolor och skolor måste
ges ekonomiska möjligheter att hålla hög kvalitet. Den närmaste skolan ska vara den bästa. För
att uppnå allt detta behövs en mer offensiv planering med tydligt mål att minska segregationen
och på sikt helt få bort den. Kommunens rådighet över olika aspekter av stadens utveckling är
härvidlag en mycket viktig faktor.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en redovisning lämnas hösten 2017 till representantskapet för en mer offensiv planering och
att denna redovisning omfattar:
- vilka åtgärder har genomförts och vilka planeras för social hållbarhet ur ett tydligt
jämlikhetsperspektiv i boende- och livsmiljö i Stockholm med speciellt fokus på ytterområden
- vilka byggplaner har genomförts och vilka planeras med inriktning på att motverka
segregationen i hela Stockholm
- vilka åtgärder har genomförts och vilka planeras i kultur, skolor och förskolor för att minska
segregationen, särskilt i ytterområdena samt
- vilka åtgärder har genomförts ock vilka planeras för att öka kommunens rådighet över stadens
utveckling?
2. motionen sändes vidare till Stockholms kommunfullmäktiges s-grupp
Motionen är antagen av Stockholms allmänna kvinnoklubb som klubbens egen den 21 november
2016

Motion F8
En mer offensiv inriktning behövs för att planera och genomföra åtgärder mot
segregationen i Stockholm
Kungsholmens socialdemokratiska förening
Stockholm är idag den av Europas storstäder där segregationen ökar snabbast. Utförsäljningar
och det ökade antalet bostadsrätter har skapat en innerstad som i många avseenden, när det gäller
inkomst och utbildningsnivå, hälsa och skolor, skiljer sig markant från många av stadens
ytterområden. Vi socialdemokrater är medvetna om att mångfald i skolor, kultur, boende och
aktiviteter behövs för att motverka utanförskap. Social hållbarhet och jämlikhet är dessutom en
viktig demokratifråga. Att i ett jämlikhetsperspektiv aktivt arbeta för att motverka och bygga bort
segregationen i Stockholm är en av våra viktigaste uppgifter idag, eftersom en socialt hållbar stad
är förutsättningen för en hållbar samhällsutveckling. Kostnader för att åtgärda ojämlikheterna är
investeringar i framtiden.
Åtgärder behövs i Stockholms ytterområden med en medveten satsning på investeringar i tillgång
till kultur och fritidsaktiviteter. En planering för en mångfald när det gäller bostadsområden, där
människan sätts i fokus måste prioriteras. Förskolor och skolor måste ges ekonomiska
möjligheter att hålla hög kvalitet, den närmaste skolan ska vara den bästa. Detta samt tillgång till
grönområden och mötesplatser skapar en attraktiv boende- och livsmiljö. För att uppnå det
behövs en mer offensiv planering med tydligt mål att planera bort segregationen, där kommunens
ökade kompetens vid offentlig upphandling är mycket viktig.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en redovisning lämnas för en mer offensiv planering av
-vilka åtgärder som genomförts och vilka som planeras för social hållbarhet ur ett tydligt
jämlikhetsperspektiv i boende- och livsmiljö i Stockholm med speciellt fokus på ytterområden
-byggplaner och -investeringar med inriktning på att motverka segregationen i hela Stockholm
-åtgärder med investeringar i kultur, skolor och förskolor för att minska segregationen särskilt i
ytterområdena
-åtgärder för ökad kompetens i upphandlingar
2. Stockholms arbetarekommuns årsmöte ställer sig bakom motionen
3. motionen sändes vidare till Stockholms kommunfullmäktiges s-grupp
Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motion F9
Socialdemokratin måste bli (s)amhällsbyggare för jämlikhet
Herrängens socialdemokratiska förening
Bostadsbyggandet ökar nu årligen i omfattning. De närmaste tio åren planeras för 750.000 nya
bostäder i landet, i Stockholms planeras för 130.0000 bostäder fram till 2030.
Socialdemokratin har varit föregångare och allt sedan andra världskriget, i efterkrigsprogrammet
och senare via miljonprogrammet, haft en grundläggande värdering – att bostaden och
boendemiljön är en social rättighet som alla medborgare skall ges möjlighet att ta del av.
Den egna bostaden, från den mindre till den bostad som behövs för enskildas och familjers
behov är en grundförutsättning för upplevelsen av frihet i vardagen. Socialdemokratin tog t.ex.
från 1940-talet och framåt kampen mot trångboddheten. Utbyggnaden av skolan och
barnomsorgen är andra exempel på politiska projekt initierade av socialdemokratin inte minst
utifrån behovet av ökad jämlikhet. Normer skapades genom politiska beslut och
samhällsplanerarna i kommunerna och byggherrarna var bundna att följa dessa. Om den
kommunala planeringen samordnades och följde fastställda normer blev resultatet i de flesta fall
bra.
Nu, som förr gäller det ju att inte bara bygga stora volymer bostäder. All samhällsplanering måste
också präglas av hållbarhet för att uppnå klimatmål och minimera bl.a. buller och
luftföroreningar. Socialdemokratin i Stockholm bör vara en spjutspets för en hållbar utveckling i
huvudstaden. Socialdemokratin har historiskt varit starka samhällsbyggare, d.v.s. att också planera
för följdbehov till bostaden som barnomsorg, skola, tillgänglighet, kollektivtrafik, samhälls- och
kommersiell service, kultur och samlingslokaler med mera.
I Stockholm blev t.ex. Årsta en världsberömd förebild för samhällsbyggande redan från tidigt
1950-tal och nu i modern tid kommer många besökare från när och fjärran för att studera hur
denna stadsdel, planerades och gestaltades och hur det fortfarande fungerar.
Var genomförs liknande samhällsbyggnadsprojekt i modern tid i Stockholm?
Ett intryck idag är att politiker, inklusive socialdemokrater, i beslutande församlingar och
kommunala organ/styrelser enbart är inriktade på volymen bostäder utan att tänka och planera
som samhällsbyggare. Samordning tycks saknas mellan olika beslutande organ och kommunala
ansvarsområden. I stället för den s.k. vertikala principen om samverkan och samordnad planering
förefaller stuprörsfilosofin vara segrare. ”Skolplaneringen ligger inte på vårt bord” – kan t.ex. vara
ett vanligt svar från Exploateringskontoret i kommunen. Samma sak får man till svar när det
gäller barnomsorg, kultur- och samlingslokaler.
Vad vill socialdemokraterna 2017 och framåt?
Vårt förslag är att Socialdemokraterna i Stockholm beslutar att på nytt, och inför kommande år –
inte minst inför valet 2018 – arbetar fram ett handlingsprogram för ett hållbart samhällsbyggande
som inkluderar samplanering för bostäder, miljö, trafik, barnomsorg, skola, kultur och
samlingslokaler. Handlingsprogrammet bör sedan vara en vägvisare för partiets företrädare i
samhällsbyggande nämnder och organ. Klimatmålen är en del av samhällsbyggandet.
Egentligen finns det mesta för ett sådant handlingsprogram i historiska dokument från 60 – och
70-talen, även i Stockholm. Ett exempel att gå tillbaka och studera – och gärna kopiera – är t.ex.
Kvinnoförbundets material från 70-talet ”Kvarteret framtiden”. Det nyligen publicerade
materialet från kvinnodistriktet i Stockholm, visionsprogrammet ”Kvinnostaden” tål också att
studeras.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. besluta ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till handlingsprogram i enlighet med
motionen för ett hållbart samhällsbyggande byggt på grundläggande värderingar om frihet och
jämlikhet och att programmet presenteras senast på årsmötet 2018.
Stockholm den 28 november 2016
Herrängens socialdemokratiska förening

Motion F10
Ett Stockholm för alla
Akalla socialdemokratiska förening
Akalla S-förening har haft en process för att ta fram förslag som skulle göra ett bra Stockholm
ännu bättre. Vi har valt att skicka detta i punktform för att kunna ha möjlighet att få med våra
idéer i framtidsstadsprogrammet.
Bostäder och kollektivtrafik
Tilliten till kollektivtrafiken måste öka mellan de olika transportsätten. Exempelvis bör
järnvägsunderhållet öka.
Blandade bostadsformer vid stadsplaneringen.
Allmännyttan andel av bostadsbeståndet ska öka genom mer nybyggnation.
Styra upphandlingarna/markanvisningarna mot rimliga hyror när privata byggherrar bygger
hyresrätter.
Öka prioriteringen för bostäder vid utkanterna i de stora grönområden, särskilt där det finns
tillgång till god infrastruktur.
Lägga ner Bromma flygplats till förmån för att bygga bostäder samt bygga ut Arlanda samt att se
över biljettpriserna för pendeltåget till Arlanda
Bygga ut infrastrukturen för att öka bostadsmarknaden, t.ex. från Akalla är det 1h resetid till
Skärholmen och 1h till Uppsala. Men många tänker inte på att söka bostad i Uppsala.
Styra om de statliga subventionerna så att inte endast bostadsrätter gynnas.
Stoppa ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter.
Avgiftsfri kollektivtrafik som målsättning.
Sätt Stockholm i arbete
Situationen på arbetsmarknaden är under ständig förändring och samhället har ibland svårt att se
vilka insatser som krävs för att matcha människor till de jobb som arbetsmarknaden erbjuder. En
stark och närvarande politik med tydliga mål och redskap ger fler möjligheten att hitta ett arbete.
Det är politikens uppdrag att öppna dörrar för att fler ska få ett jobb. Det är politikens skyldighet
att lösa upp de vattentäta skotten mellan arbetsmarknadens parter. Det är politikens uppgift att
stödja och uppmuntra företagares utveckling.
1. Krångliga regelsystem får inte hindra folk från att komma ut på arbetsmarknaden. Idag stöter
både kommuner och företagare på problem när man vill hitta nya vägar för att utveckla
arbetsmarknaden. Stockholm ska ha en arbetsmarknadsnämnd som skapar tryck på
arbetsmarknadens parter och tydligt visar den politiska prioriteringen för att få fler människor i
arbete. Arbetsmarknadsnämnden måste se till att lösa upp alla knutar och vattentäta skott mellan
arbetsmarknadens parter såsom exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen,
landstinget och företagen.
2. Stockholms stad borde kunna skapa fler ”plusjobb” eller praktikplatser för de som har svårast
att få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Här har inte minst föreningslivet en viktig uppgift
att fylla. Föreningar och organisationer har ofta betydelsefulla arbeten att erbjuda men ingen
ekonomi att anställa människor. Genom att satsa på praktikplatser inom exempelvis
föreningslivet kommer människor ut i arbetslivet och får en meningsfull tillvaro men utan att ta
någon annans ”riktiga” jobb.
3. Vi har en arbetsmarknad som lider brist på utbildad personal att anställa. Inte minst gäller detta
inom äldreomsorgen och skolan. Vi är många som länge väntat på regeringens undersköterskelyft
men det verkar inte ske. Därför får Stockholm skapa sina egna riktade yrkesutbildningar med

jobbgaranti inom bristyrken. Det finns många förslag till yrkesutbildningar exempelvis
undersköterskor, mattläggare, elektriker, vvs-montörer, SFI-lärare med flera.
4. För Socialdemokraterna har det livslånga lärandet alltid varit viktigt. Stockholm ska därför
beakta möjligheten till ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för var och en att utbilda sig
även senare i livet. När en individ lämnar sitt jobb lämnar den plats för någon annan att fylla
platsen.
5. Arbetsmarknaden blir allt rörligare och det genererar alltfler otrygga anställningar. Stockholm
ska minska antalet otrygga anställningar och kommunen som arbetsgivare ska föregå med gott
exempel.
6. Stockholm får ett utökat Nyföretagarcentrum som kan ge stöd och råd till nya företag och
uppmuntra till nyföretagande, såväl kooperativa som sociala företag. Låt företagarcentrum satsa
på att stödja och uppmuntra företag att ta steget från enmansföretag till att anställa. Koppla även
centrumet till den riktade yrkesutbildningen i syfte att hitta nya entreprenörer.
Lika trygghet över hela staden
För att få en bättre trygghetskänsla i hela staden krävs bland annat:
Belysning
Samma trygghetsmål för hela Stockholm
Närpolis
Natt-/föräldravandrare
En fungerande färdtjänst
Bilfria gator
Utbytesprogram avseende sommarjobb för unga för att bryta segregation
Tillgänglighet i kollektivtrafik och andra offentliga rum [för funktionsförhindrade]
Extra resurser till skolor (direktriktade insatser, t ex elevassistenter, förstärkt elevhälsa, mm)
Akalla S-förening hoppas att arbetarekommuns styrelse vill baka in så många av förslagen som
möjligt i framtidsstadsprogrammet.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommuns representantskap beslutar i enlighet med motionens intentioner
Antagen av Akallas möte 16 november 2016

Motion F11
Tryggheten i våra stadsdelar
Norra Jöärva socialdemokratiska kvinnoklubb
En genomgång av stadsdelarnas verksamhetsplaner för 2016 visar med stor tydlighet var det är
tryggt och var det är otryggt i vår stad. Så här ser listan ut för vad invånarna i olika stadsdelar kan
förväntas sig att deras politiker tycker är en rimlig trygghetsnivå.
Målet är formulerat som ”Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor.”
Hässelby-Vällingby 75 procent
Spånga-Tensta 51 procent
Rinkeby-Kista 50 procent
Bromma 80 procent
Kungsholmen 83 procent
Norrmalm 80 procent
Östermalm 75 procent
Södermalm 83 procent
Hägersten-Liljeholmen 80 procent
Skärholmen 50 procent
Älvsjö 81 procent
Enskede-Årsta-Vantör 78 procent
Farsta 75 procent
Skarpnäck 75 procent
KFs mål hela staden 75 procent
Stadens segregation framträder tydligt i denna sifferrad.
Samtidigt väcks den moraliska frågan om varför de boende på Södermalm och Kungsholmen till
83 procent ska uppleva trygghet medan de boende Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och
Skärholmen får nöja sig med att 50 procent. Omvänt betyder detta att 17 procent får vara otrygga
på Södermalm och Kungsholmen och hälften förväntas vara otrygga i Spånga-Tensta, RinkebyKista och Skärholmen.
Avsikten med att sätta mål av detta slag är att om de uppfylls så bockas de av och om de inte
uppfylls ska åtgärder vidtas. Men det märkliga som inträffar är att de som bor i vissa stadsdelar i
Stockholm får en stämpel på att här kan du inte förvänta dig annat än otrygghet, ingen kommer
att reagera så länge inte 75 procent eller 100 procent i din stadsdel upplever otrygghet.
Att medvetet lämna sina invånare att uppleva otrygghet i vardagen är inte värdigt en den goda
stad vi vill att Stockholm ska vara – inte någonstans! Otrygghet är handikappande för alla
människor!
Vi menar att det övergripande trygghetsmålet för hela staden, 75 procent, bör utgöra golv i hela
staden. Ingen stadsdel ska ha ett mål som är lägre än så. Om målet inte uppnås ska staden,
polismyndigheten och alla andra resurser uppbådas för att nå målet.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. arbetarekommunens årsmöte bifaller motionen

2. motionen sänds vidare till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Motionen antagen av Norra Järva socialdemokratiska kvinnoklubb

Motion F12
Tryggheten i våra stadsdelar
Stockholms allmänna kvinnoklubb
En genomgång av stadsdelarnas verksamhetsplaner för 2016 visar med stor tydlighet var det är
tryggt och var det är otryggt att levai vår stad. Så här ser listan ut för vad invånarna i olika
stadsdelar kan förväntas sig att deras politiker tycker är en rimlig trygghetsnivå.
Målet är formulerat som ”Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor.”
Hässelby-Vällingby 75 procent
Spånga-Tensta 51 procent
Rinkeby-Kista 50 procent
Bromma 80 procent
Kungsholmen 83 procent
Norrmalm 80 procent
Östermalm 75 procent
Södermalm 83 procent
Hägersten-Liljeholmen 80 procent
Skärholmen 50 procent
Älvsjö 81 procent
Enskede-Årsta-Vantör 78 procent
Farsta 75 procent
Skarpnäck 75 procent
KFs mål hela staden 75 procent
Stadens skillnader framträder tydligt i denna sifferrad.
Samtidigt väcks den moraliska frågan om varför de boende på Södermalm och Kungsholmen till
83 procent ska uppleva trygghet medan de boende Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och
Skärholmen får nöja sig med 50 procent. Den andra sidan av myntet är att om fler än 20 procent
av invånarna på Södermalm och Kungsholmen upplever sin stadsdel otrygg så kommer stadens
politiker att vidta åtgärder, medan det krävs att en bra bit över hälften av de boende i SpångaTensta, Rinkeby-Kista och Skärholmen upplever otrygghet innan stadens politiker reagerar.
Avsikten med att sätta mål av detta slag är att om de uppfylls så bockas de av och om de inte
uppfylls ska åtgärder vidtas. Effekten blir att staden accepterar stor otrygghet i vissa stadsdelar
och betydligt mindre i andra. Detta har säkerligen inte varit avsikten, men effekten kvarstår.
Att medvetet lämna sina invånare att uppleva otrygghet i vardagen är inte värdigt en den goda
stad vi vill att Stockholm ska vara – inte någonstans! Otrygghet är handikappande för alla
människor!
Vi menar att samma trygghetsmål ska gälla i hela staden. Det ideala vore 100 procent, men det är
nog inte att begära i en storstad. Däremot bör det idag högsta trygghetsmålet, 83 procent, utgöra
golv i hela staden. Ingen stadsdel ska ha ett mål som är lägre än så. Om målet inte uppnås ska
staden, polismyndigheten och alla andra resurser uppbådas för att nå målet.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. arbetarekommunens årsmöte bifaller kravet att samma trygghetsmål ska gälla i hela staden i
enlighet med motionens anda.
2. motionen sänds vidare till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Motionen är antagen av Stockholms allmänna kvinnoklubb som klubbens egen den 21 november
2016

Motion F13
Behov av kurser för ökad kompetens i arbetet med äldres psykiska hälsa – för omsorgs/vårdarbetare och anhöriga
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
Behovet av kursverksamhet om äldres psykiska hälsa är mycket stort. Många äldre hamnar i ett
ingenmansland vid pensioneringen och får psykiska problem alldeles i onödan. Även bland äldre
äldre är det vanligt med ett avtagande välbefinnande. Samtidigt kan åldrandet för vissa äldre
innebära ökad meningsfullhet och ett ökat välmående.
Kurser behöver utvecklas för att förmedla och diskutera kunskap, verktyg och metoder med
inriktning på ett hälsosamt och positivt åldrande, gerotranscendens (Tornstam, L. (2010).
Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts förlag). Sådana kurser bör vara
upplevelsebaserade vilket innebär att erfarenheter och därmed lärande integreras på ett djupare
plan än vid traditionella föreläsningar.
Målgrupp för kurser av detta slag kan vara personal som arbetar med äldre i hemtjänst, särskilt
boende och i sjukvård samt för anhöriga till äldre. Även personer som har anknytning till
föreningar och organisationer med syfte att förbättra äldres livsvillkor och hälsa tillhör
målgruppen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. arbetarekommunen i arbetet med Framtidsstaden beaktar synpunkterna i motionen och
medverkar till att kompetensen om äldres psykiska hälsa genom kursverksamhet ökar bland
kommunens anställda som arbetar inom vård och omsorg
2. kurser av detta slag bör omfatta självkännedom som en förutsättning för att kunna skapa
trygghet och närvaro i mötet med den äldre, reflektion över egna erfarenheter av äldre och äldres
mående, kunskap om individuations- och åldrandeprocessen inklusive gerotranscendens, verktyg
och metoder för omsorgs-/vård- och anhörigarbete på ett nytt sätt, d v s hur man i arbetet bättre
kan använda sig själv och kunskap om åldrandet på ett meningsfullt sätt
3. kurser av nämnda slag bör kompletteras med regelbunden professionell handledning för
anställda inom vård och omsorg
Motionen antagen vid BoJH:s medlemsmöte 2016-11-17.

Motion F14
Politik för en god och jämlik hälsa
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa redovisar i denna motion några synpunkter med anknytning
till delbetänkandet SOU 2016:55 ”Det handlar om jämlik hälsa” som vi önskar att
arbetarkommunen beaktar i sin politik för Framtidsstaden.
Kommissionen för Jämlik Hälsa anför i delbetänkandet SOU 2016:55 att arbetet framöver ska
inriktas på två relaterade ansatser för att skapa mer jämlik hälsa: 1. Mer jämlika livsvillkor, 2. Mer
strategisk styrning. Styrelsen för BoJH anser att de två ansatserna är mycket väl valda med tanke
på att folkhälsopolitiken har rustats ner sedan år 2006 när det gäller fokus på livsvillkor och att
styrningen behöver förbättras kraftigt.
Som centrala områden för mer jämlik hälsa lyfter kommissionen fram sju centrala områden där
mer jämlika villkor och möjligheter skulle bidra till mer jämlik hälsa.
1. Det tidiga livet;
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning;
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö;
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter;
5. Boende och närmiljö;
6. Levnadsvanor;
7. Kontroll, inflytande och delaktighet.
Styrelsen för BoJH menar att de valda områdena dels väl täcker hälsans viktigaste
bestämningsfaktorer, dels har en väsentlig bäring på kommunal politik, men att ett prioriterat
område 8, som har anknytning till både landstingets om kommunens kompetensområden, bör
tillkomma med rubriken God vård och omsorg. Vidare har vi synpunkter på område 7. Vi börjar
med det senare.
7. Kontroll, inflytande och delaktighet.
Kommissionen säger när det gäller område sju att kontroll och inflytande är intimt förknippade
med den enskildes självförtroende och självkänsla. Saknas kontroll och inflytande uppstår en
känsla av utanförskap och maktlöshet. Psykologiska riskfaktorer som uppgivenhet,
nedstämdhet/depressivitet och hopplöshet ökar risken för sjukdom och död. Sådana riskfaktorer
uppstår för den som under en längre tid lever i en situation där man upplever bristande möjlighet
att påverka sin egen livssituation. Låg tilltro till sig själv och sin omgivning påverkar dessutom
kroppen negativt på olika sätt. Indirekt genom att uppgivenhet, stress och oror leder till mer
ogynnsamma levnadsvanor, direkt genom stress på kroppens centrala skyddssystem, t.ex. nivåer
av stresshormonet kortisol och immunsystemets aktivitet. (s. 137-138) Styrelsen för BoJH
uppfattar att forskning kring de faktorer som nämns i detta sjunde område har funnits sedan
länge, men har inte inkorporerats i den svenska folkhälsopolitiken mer än i termer av delaktighet
och inflytande i samhället. Faktorerna finns nu utvecklade i den s.k. Östgötamodellen, en variant
av Dahlgren/Whiteheads regnbågsmodell. I Östgötamodellen fokuseras närmast individen en
båge benämnd Tilltro, tillit, hopp och framtidstro (Östgötakommissionen (2014).
Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport. Uppsala: Östgötakommissionen ). Vi anser att
det är mycket angeläget att detta ”psykologiska område” lyfts fram som ett centralt område för
folkhälsopolitiken! Det är då också mycket viktigt att begreppet psykologisk anknytning ges
utrymme och forskningsfronten när det gäller detta område behandlas. Anknytningsteorin
(Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans. Om anknytning och identitet i relationer.
Stockholm: Natur & Kultur ) stipulerar att människan är en relationell varelse som styrs av två
existentiella behov, närhet till andra (relatedness) och egen autonomi/identitet (selfdefinition).

Anknytning kan vara trygg eller otrygg, varav en otrygg anknytning kan vara undvikande,
ambivalent/ängslig eller desorganiserad. I anknytningen mellan barn och föräldrar/andra viktiga
personer utvecklas därmed hos barnet en inre modell för relationer.
8. God vård och omsorg.
Styrelsen för BoJH menar att ett prioriterat område 8 bör tillkomma med rubriken God vård och
omsorg. Vårt argument för detta är att huvuddelen av all vård och omsorg bedrivs som egen- och
anhörigvård. Den professionella vården och omsorgen omfattar omkring 30 procent av all vård
om omsorg. Ur ett hälsopolitiskt jämlikhetsperspektiv är det klart negativt att anhöriga idag får ta
över alltmer av en professionell vård och omsorg som de saknar kapacitet och kunskaper för att
utföra. En allt ojämlikare professionell vård och omsorg bidrar samtidigt till ökande sociala
skillnader i hälsa.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. arbetarekommunen i arbetet med Framtidsstaden beaktar det som i denna motion har sagts om
åtta centrala områden där mer jämlika livsvillkor och möjligheter kan bidra till en mer jämlik
hälsa.
2. arbetarekommunen gör detta beaktande mot bakgrund av att en god hälsa har en särställning
som livsvärde för människor. I de årligen återkommande SOM-undersökningarna anger omkring
90 procent att hälsa är mycket viktigt, ja viktigare än något annat område som t.ex. kärlek, lycka
och rikedom.
Motionen antagen vid BoJH:s medlemsmöte 2016-11-17

Motion F15
Folkhälsocentraler och fältassistenter
SSU 25+
Trygghet skapas av starka system. Vi socialdemokrater måste skissa på ett nytt system som vårdar
folkhemmets kollektivistiska ideal och inger hopp och tilltro till en välfungerande och närvarande
stat. Folkhemmet måste utvidgas till att bli en apparat som sätter och följer upp mål om folkhälsa
och social hållbarhet även lokalt. Därför föreslår denna motion inrättandet av folkhälsocentraler i
landstingets regi med tjänstgörande folkhälso-fältassistenter i särskilt utvalda områden i
Stockholms län.
Primärt handlar idén inte om sjukvård utan om socialtjänstliknande förebyggande insatser och
samtal som ska leda till minskade kostnader på sikt för den offentliga sjukvården samt ökad
folkhälsa och därmed livskvalitet för alla medborgare. En ny folkhälsoverksamhet inom
landstinget med anställda fältassistenter borde inrättas som ett komplement till sjukvården och
socialtjänsten i länet. Assistenterna ska fungera som en sorts folkhemmets agenter som engagerar
sig i enskilda medborgare i sitt respektive upptagningsområde. Deras arbetsuppgifter ska vara att
på olika sätt ge samhällsmedborgare en skjuts till ökad livskvalitet. Målet är att ingen ska lämnas
efter och genom inrättandet av en sådan samhällsfunktion visar vi att det starka
socialdemokratiska samhället är värt att behålla och utveckla.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms läns landsting ges i uppdrag att inrätta en ny verksamhet med folkhälsocentraler
och anställda fältassistenter som ska ha som uppgift att följa upp folkhälsan i prioriterade
områden,
2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen,
3. Stockholms arbetarekommun uppmanar sina ledamöter i Stockholms läns landsting att driva
frågan.
Motionen har behandlats av SSU 25+ den 1 december 2016

Motion F16
Förebyggande av fallskador
Södra kvinnoklubben, Katarina Västra socialdemokratiska förening
Fallolyckor är ett stort samhällsproblem. Fallrisken ökar med åldern och när fler blir äldre riskerar
fallolyckorna att öka.
I Sverige kostar äldres fallolyckor, förutom eget lidande, i samhället drygt 9 miljarder årligen
(MSB 2015). Bland 65-79år står fallolyckorna för drygt 70 % av skadorna. För de som är 80 år
och äldre ligger fallolyckorna bakom 90 % av skadorna. Under 2015 vårdades 48 035 (65 år och
äldre) på sjukhus till följd av fallolyckor. Av dem var 31 600 kvinnor och 16 500 män. Varje år
dör närmare 1 600 personer över 65 år till följd av fallolyckor.
Orsaken till fallolyckorna är kända sedan länge. Mycket kan göras om samhället tar dem på allvar.
Och det är framför allt kommunerna som har ett ansvar för att förebygga olyckorna.
Redan under den förra mandatperioden med socialdemokraterna vid makten i Stockholms stad,
infördes så kallade fixartjänster för äldre. Det innebar att personer över 67 år kunde anlita en
”fixare” som avgiftsfritt kunde komma hem och hjälpa till att sätta upp gardiner, byta glödlampor
och annat som kräver stege. Och för att få den hjälpen behövs ingen biståndsbedömning. När de
borgerliga partierna kom till makten efter 2006 års val, ändrade de åldersgränsen till 75 år. Mer än
hälften av hushållen i Stockholm är ensamhushåll. Och ju äldre vi blir, desto fler av oss lever
ensamma.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. sänka åldersgränsen till 67 år för fixartjänsterna för att undvika fallskador, samt
2. översända motionen till kommunfullmäktigegruppen.
Södra kvinnoklubben
Antagen på medlemsmöte 2016-11-23
Motionen antagen Katarina Västra S – förenings motionsmöte 29 nov 2016.

Motion F17
Minskad depression bland äldre genom fysisk träning
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
Bland äldre i Sverige är depression ett av de vanligaste hälsoproblemen och när andelen äldre blir
större kommer detta problem sannolikt att öka om inte hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser kan vända trenden. Det är sedan länge väl känt att fysisk aktivitet
kan minska risken för psykisk ohälsa och öka välbefinnandet. Nya studier visar att fysisk aktivitet
även kan användas som behandling vid t.ex. depressionstillstånd och medför en lägre risk att
återinsjukna.
I en systematisk litteraturöversikt av 18 forskningsstudier med totalt 1.063 deltagare över 60 år
undersökte Heinzel och kollegor effekter av regelbunden fysisk träning som behandling mot
depression, däribland både depressiva symptom och diagnostiserad depression.
Träningsformerna som studerades var konditionsträning, styrketräning, Qi Gong och Tai Chi, en
kombination av konditions- och styrketräning, lärarledd träning samt träning på egen hand.
Resultaten visade att fysisk träning gav bättre resultat än andra aktiviteter (som också
undersöktes) som t.ex. att läsa tidningen, delta i hälsoundersökning eller att få besök. När det
gäller de olika formerna av fysisk träning var effekten stor beträffande Qi Gong och Tai Chi men
enbart måttlig avseende flertalet övriga träningsformer. Den bättre effekten av Qi Gong och Tai
Chi kan enligt forskarna bero på att dessa träningsformer omfattar såväl fysiska som mentala
dimensioner.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. arbetarekommunen i arbetet med Framtidsstaden beaktar de fakta som redovisas i motionen
och medverkar till att kommunen i sin samverkan med primärvården och olika
frivilligorganisationer sätter fokus på fysisk träning, såsom Qi Gong och Tai Chi, som
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metod för att minska depression bland äldre.

Motion F18
Äldres boende i Framtidsstaden
Gubbängen-Hökarängen socialdemokratiska förening, Tallkrogen-Svedmyra socialdemokratiska
förening
Det ska byggas 40,000 nya bostäder i Stockholm fram till 2020 och fördelningen ska ungefär vara
50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter lite beroende på var i staden man ska bygga och i
samband med det ökande bostadsbyggandet planeras också för att bygga skolor, förskolor,
parker, gång- och cykelstråk, service och fritidslokaler.
Vi tycker att Stockholms Arbetarekommun även bör planera för äldres framtida boende med
olika boendeformer, som t.ex mellanboenden, seniorboenden och servicehus. För att ta reda på
hur framtidens pensionärer vill bo bör det tillsättas en utredning där stadens olika
pensionärsförbund får komma med synpunkter.
Varför?
Idag bor många pensionärer ensamma i sina lägenheter runt om i vår stad. Många trivs bra med
den situationen men det finns också många som känner sig ensamma och längtar efter sällskap
och ett socialt liv. Att bygga fler boendeformer för äldre skulle öka valmöjligheten.
Många av de äldre som har behov av hemtjänst och vård i hemmet är ofta fångar i sina egna hem
om de bor i en fastighet som saknar hiss. De klarar inte av att gå upp och ner i trapporna och blir
därför innesittande. Men även om man har tillgång till hiss och kan ta sig ut själv kanske man inte
känner sig särskild trygg i sin ensamhet.
Att bygga nytt kan innebära en mycket dyr bostadskostnad och därför bör taket för
bostadsbidraget höjas så att även de pensionärer som har en låg pension ska ges möjlighet att
flytta in i ett nytt och tryggt hem på ålderns höst.
För att få bo i ett serviceboende Idag krävs ett biståndsbeslut. Vi tycker att biståndsbeslutet ska
tas bort och istället låta äldre få valmöjligheten att själva välja boende utifrån sina önskningar och
behov.
Smart och effektivt
Enligt rapporter vet vi att vi kommer att leva längre i framtiden och vi kommer att bli många
äldre i vår stad. Att planera och bygga fler boendeformer för äldre skulle vara både smart och
kostnadseffektivt. Hemtjänsten och vården skulle kunna effektiviseras och samordna sina
insatser.
Genom att ge de äldre möjlighet att flytta in i en valfri boendeform frisläpps också många
befintliga hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. tillsätta en utredning med representanter för pensionärsorganisationerna angående äldres
boendeönskemål och behov
2. bygga fler boenden för äldre

3. bostadskostnadens tak för bostadsbidrag ska höjas
4. ta bort biståndsbeslutsprocessen och ersätta den med valmöjlighet
Motionen antagen på Gubbängen-Hökarängens socialdemokratiska förenings medlemsmöte och
Tallkrogen-Svedmyras socialdemokratiska förenings medlemsmöte 2016-10-25

Motion F19
Segregationsbrytande sommarjobbsutbyte för stadens ungdomar
Kungsholmens socialdemokratiska förening
Bakgrund
Stockholm är en stad med drygt 900 000 invånare. Staden växer och inom några år beräknas vi bli
1 miljon stockholmare. Men trots att vi bygger tätare och bor allt närmare varandra så glider
Stockholm isär. Det är ett under hur vi kan bo så tätt intill varandra utan att någonsin mötas.
Idag saknas i stor utsträckning mötesplatser för människor med olika bakgrund och
förutsättningar. Det mångkulturella samhället kan vara en enorm tillgång. Men om vi aldrig möts
växer istället utrymmet för konflikter och motsättningar. Grupper ställs mot varandra, hatet får
möjlighet att slå rot. Segregationen hotar därför att välta omkull hela vårt samhälle.
Nu finns ingen annan väg än framåt. Vi inte bara borde – vi måste – bryta segregationen med en
målmedveten politik. En själv klar del i detta är att fostra våra barn och ungdomar. Vi kan kanske
inte forma alla människor i samhället, men vi kan forma våra unga och ge dem en god förståelse
för det som är annorlunda. Vi kan skapa ett välmående samhälle som vilar på gemenskap och
sammanhållning.
Bedömning
Mellan stadsdelsförvaltningarna på Kungsholmen och i Rinkeby-Kista har den lokala politiken
drivit på för ett samarbete. Idag finns ett utbytesprogram för sommarjobb där ett 30-tal
ungdomar från respektive stadsdel byter plats med varandra. Ungdomar får helt enkelt se,
uppleva och arbeta i en annan miljö än den man känner till. Vi vill nu se att denna form av utbyte
sprider sig till resten av staden som ett led i att bryta segregationen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. frågan om segregationsbrytande utbytesprogram för sommarjobb blir en prioriterad fråga i
Framtidsprogrammet,
2. våra förtroendevalda i stadshuset ska verka för ett övergripande segregationsbrytande
utbytesprogram avseende sommarjobb för unga.
Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motion F20
En framtidsstad även för barnen
Johannes-Gustav Vasa socialdemokratiska förening
Det är ett tufft klimat för barnen i dagens stadsbyggande. Ekonomiska drivkrafter kombinerat
med enkla budskap om förtätning skapar miljöer som riskerar att bli väldigt torftiga för barn.
Vi borde lära av kontinentala städer där man numera lägger större vikt vid gångstråk och
bostadsgårdar och låter offentliga institutioner som skolor och bibliotek ta plats trots att de inte
är inkomstbringande.
Planeringen av lek och utevistelse har försämrats betydligt under de senaste decennierna. Ett
försvar för detta har varit att man trott sig kunna ersätta vistelseytor för barn med design, vilket
skulle ursäkta den pågående förtätningen. Boverket har ansett sig behöva rekommendera en
markyta vid skolor för tillgång till solbelysning och utelek i olika åldrar motsvarande 30-40
kvm/barn. Det ska vägas mot att i Stockholm har många förskolemiljöer ersatts med
”utsläppsgårdar” om 0,6 kvm/barn och därtill kan skolor tillåtas öppnas utan skolgård. Det finns
dock kommuner som har 30 kvm/barn som standard för skolgård. Det är bl.a.Lund, Malmö,
Göteborg.
Under den senaste tiden har mycket klagomål framförts på att stockholmsbarnen rör sig för lite.
Vetenskapen har kommit fram till att barn behöver röra sig åtminstone 15 000 steg per dygn dvs
20 steg per vaken minut. En allt mer omfattande forskning visar hur viktig utomhusleken är för
barns fysiska hälsa och för att motverkar framtida benskörhet, fetma, diabetes och hjärt- och
kärlsjukdomar. Möjligheten att låta variera leken med olika inriktningar finns genom att
konstruera lekmiljöer för ex.vis Sinneslek, Konstruktiv lek, Ordningslek, Roll-lek, Rörelelek,
Receptiv lek och Vårdnadslek. Det bör sen kombineras med lek med de fyra grudelementen;
Jord-, Eld-,Vind och Vatten.
I den utbyggnad av staden som nu planeras skulle behövas ett helhetsgrepp över alla former av
lek som ryms inom de kommunala verksamheterna. Olika lekformer borde ytterligare studeras
och utvecklas och få sitt utrymme i staden innan de öppna ytorna försvinner.
Sverige – och där inte minst Stockholm, var tidigare ett föregångsland när det gällde barns
utemiljöer. Det finns fortfarande mycken kunskap i ämnet. Tidigare var en del av den kunskapen
kopplad till normer och lagstiftning för planeringen. Därför är befintliga utemiljöer ofta mer
barnvänliga än det som byggs idag. Men dessa kunskaper har nu blivit ovälkomna. De passar inte
den rådande stadsbyggnadstrenden. Användandet av verktyg som barnkonsekvensanalyser ses i
stället som problematiska eftersom användandet riskerar att motverka de ekonomiska intressena.
I Stockholm startades i mitten av 1930-talet de första kommunala parklekarna i världen,1963 kom
den första utreningen om parklek och tio år senare kom PLUS – Parkleksutredningen i
Stockholm – som tog ställning till utbyggnaden av det första hundratalet lekparker, vilket blev
något av en rikslikare. Samtidigt på börjades utbyggnaden av det som idag är våra förskolor. 1987
arrangerade i Stockholm världsorganisationen för lek IPA /”International Play
Association;Promoting the Child´s Right to Play” sin tionde värlskongress, eftersom det fanns så
mycket att visa upp.
Sedan dess har majoriteten av parklekarna lagts ner och åtskilliga av de små bollplanerna
försvunnit. I några stadsdelar har tillkommit skateboard och parkour.
De som nu är de främsta kritikerna av Stockholms stadsbyggnad är inte enbart
landskapsarkitekter, forskare och professorer utan också medborgargrupper som räds den
pågående avvecklingen. Det är mestadels de trånga och torftiga utomhusmiljöerna på
Hornsberg, nordvästra Kungsholmen, Hagastaden vid Norrtull(Solna) och Marievik, Liljeholmen,
som är föremål för kritiken,

Forskare visar på att det sena 1800-talets ovilja att ge barn utrymme i den täta staden. Då fanns
inte den empiriska kunskapen om vikten av fri lek och D-viamin. Det var också vid den tiden
långt till kunskapen om att barn har rättigheter. Retoriskt sätter idag den politiska debatten
barnen i centrum. Det pratas en hel del om rättigheterna, men det är inte mycket som blir
verklighet.
Idag hyllas en urban livsstil, lite förenklat kan man säga att idealet är att bo i en tät storstad,
shoppa och sitta på kaffé. För några decennier sedan talades det om livskvalitet och mänsklig
skala. Då värderades grönytor, utevistelse och luft mellan husen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en kommunal utredning tillsätts för att göra det möjligt att utveckla och samordna de olika
lekformerna inom kommunen
Styrelsen i Johannes Gustav Vasa socialdemokratiska förening har vid sammanträde den 23
november 2016 beslutat anta motionen som sin egen.

Motion F21
Ta fram en samlad strategi för stadsdelarnas arbete med insatser för barn och unga
Bagarmossens socialdemokratiska förening, Skarpnäcksfältets socialdemokratiska förening
Under den s-ledda majoritetens styre har flera viktiga satsningar gjorts för att öka jämlikheten och
minska de sociala och ekonomiska klyftorna i Stockholm. Vi gläder oss särskilt i fråga om de
ökade resurser som gått till skolan och att takten i bostadsbyggandet ökat markant. Vi ser också
mycket positivt på det framåtsyftande arbetet med den s-ledda Hållbarhetskommissionen och att
stadsdelsnämnderna fått i uppdrag att ta fram lokala utvecklingsprogram. Med detta sagt, finns
det skäl att ta ytterligare steg i frågor som rör jämlika uppväxtvillkor och möjligheter till jobb och
försörjning och öka ambitionerna när det gäller insatser som vänder sig till barn och unga.
Utmaningarna är flera. Den ojämlika utbildningen och kunskapsklyftorna måste bekämpas,
hälsoklyftorna ska minska och inflytandet i det offentliga och civila samhället behöver bli mer
jämlikt. Vi vet att tidiga insatser i förskola och skola är det mest effektiva för att ge socialt utsatta
och studiesvaga grupper bättre förutsättningar att klara skolan med godkända betyg samtidigt
som de sociala problemen kan minimeras. Ett arbete med tidiga insatser som syftar till att öka
trygghet och stärka den sociala tilliten minskar också risken för kriminalitet. Ytterst handlar det
om att ta till vara allas potential och fortsätta bygga ett starkt samhälle som vilar på de
grundläggande värderingar som kännetecknar vårt samhälle.
Att tidiga insatser är betydelsefulla både för individen och inte minst samhällsekonomiskt är väl
dokumenterat. Det finns många goda exempel på hur socialtjänst, skola, polis och kommunala
bostadsbolag samt det civila samhället kan samverka. Som det är nu är det för mycket upp till
varje enskild stadsdel att hitta former. Vad som nu krävs är en ännu tydligare politisk inriktning
och politiska prioriteringar i både kommun och landsting som bör omsättas i hela staden utifrån
de behov och förutsättningar som finns i de olika stadsdelarna.
Givetvis är det viktigaste att våra välfärdsverksamheter ges tillräckliga resurser och förutsättningar
för sina uppdrag. Och att preventiva insatser är självklara och integrerade delar i t.ex.
barnavårdscentralernas arbete. Det behövs dock också riktade insatser. Vi vill föra fram följande
områden som viktiga att uppmärksamma:
- Uppsökande och stödjande insatser i förskola, socialtjänst och barnavårdsmottagning. Så kallade
familjecentraler bör etableras och ges i uppdrag att stärka stadsdelarnas preventiva arbete.
- Samverkan bör stärkas mellan socialtjänst och skolan för att minska skolavbrotten och öka
elevers skolnärvaro. I dag finns temporära medel för så kallade PPSS (partnerskap skola och
socialtjänst). Dessa insatser bör permanentas.
- Det behövs fler ungdomsgårdar och parklekar i första hand i socialt utsatta områden men även
i hela staden. Ungdomsgårdarna och parklekarna behöver ha ett nära samarbete och tillsammans
arbeta med preventiva insatser för barn och unga.
- Samarbetet med föreningar i det civila samhället behöver utvecklas. Det finns idag flera bra
exempel på hur t.ex. idrottsföreningar samverkar med socialtjänst för att i preventivt syfte stötta
barn och unga. Här finns stora möjligheter att stötta en utveckling i hela staden.
- Alltför många unga har inte slutfört sina gymnasiestudier med kompletta betyg. Särskilt utsatta
grupper klarar sig därför klart sämre på arbetsmarknaden och riskerar att inte få fotfäste i
samhället. Det blir därför viktigt med uppsökande och motivationshöjande insatser och vid
behov anpassade utbildningar som leder vidare till yrkes- eller högskoleutbildning. Ett sätt som
på ett verksamt sätt kan motivera och leda till en fot på arbetsmarknaden är praktikplatser i
arbetslivet. Detta är särskilt viktigt för unga som står utan kontakter med arbetslivet. Även här är
samverkan med det civila samhället avgörande.

- Det krävs ett tydligt uppdrag till alla stadsdelar att i enlighet med lokala behov och
förutsättningar arbeta preventivt för barn och unga. Berörda facknämnder ska bistå och resurser
avsättas för riktade insatser.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarkommun ger landstings- och fullmäktigegruppen i uppdrag att ta fram en
samlad strategi för att ta fram framåtsyftande preventiva insatser som syftar till att ge alla barn
och unga lika möjligheter i hela.
2. Stockholms arbetarekommun ger fullmäktigegruppen i uppdrag att tillse att stadsdelarna ges
ekonomiska möjligheter att kunna genomföra de insatser som behövs.
3. motionen i sin helhet skickas till landstings- och kommunfullmäktigegruppen.
Motionen antagen av Bagarmossens S-förening och Skarpnäcksfältets S-förening den 30
november 2016.

Motion F22
Möten över alla gränser inom skolan
Stockholms allmänna kvinnoklubb
Stockholm är en segregerad stad.
Segregationen innebär inte bara kulturella skillnader, den innebär också skillnader i ekonomiskt
välstånd, sämre förutsättningar att klara skolgång och utbildning, stora skillnader i hälsa. De
starka materiella skillnaderna mellan att bo i ett ytterstadsområde dominerat av första- och andra
generationens svenskar och i områden i staden som sedan lång tid bebotts av svenskar som i
generationer levt i detta land är en röta som fräter på hela samhällsordningen.
Vi menar att åtgärder måste vidtas på alla samhällets områden för att motverka
boendesegregationens skadliga inverkan. Ett av dessa områden är skolan.
Skolan var länge – och det var avsikten – en social smältdegel. Detta är en av socialdemokratins
vackraste tankar.
Sedan dess har boendesegregation, skolpeng, fritt skolval, vinstdrivna skolkoncerner tillkommit,
staten släppt en viss del av sitt ansvar och kommunerna trätt in som huvudmän.
Här pågår reformarbete för att komma tillrätta både med dålig kunskapsinhämtning för hela
elevkollektivet och med de svåra pedagogiska uppgifter som lärare i ”bortvalda” skolor lämnas att
lösa.
Vi har fullt förtroende för att våra partikamrater i stat och kommun gör allt de kan för att så gott
det sig göra låter komma tillrätta med de övergripande och strukturella problemen. Det vi vill
med denna motion är att påbörja ett praktiskt arbete i vardagen för att i någon utsträckning åter
låta skolan bli den sociala smältdegel vårt samhälle och våra barn och ungdomar så väl behöver.
Vi tänker oss att Stockholms stad genomför en långsiktig integrationssatsning (inte ett projekt!)
som går ut på att barn i skolor med olika socioekonomisk bakgrund på ett systematiskt sätt får
träffa varandra som ett led i den ordinarie undervisningen. Detta kan ske på många sätt, t ex
genom att en halvklass under en vecka deltar i undervisningen på en annan skola, att två skolor
gemensamt genomför ett tema, typ mänskliga rättigheter, skolidrottstävlingar eller liknande.
Vi vill inte lämna detaljerade förslag. Vi tror att engagerade lärare löser praktiska frågor bäst.
Däremot tror vi att satsningen bör kombineras med ekonomisk stimulans till de skolor som
deltar. De ska inte bara ha täckning för merkostnader utan också en betydande premie som
kommer respektive skolor tillgodo. Premien ska relateras till antalet berörda elever.
När vi hört oss för med lärare och annan skolpersonal om dessa tankar får vi rådet att
samverkande skolor inte bör vara alltför olika varandra därför att skillnaderna mellan eleverna då
inte kan överbryggas på ett meningsfullt sätt. Istället bör samverkande skolor gärna ligga nära
varandra (i meningen längs samma tunnelbanelinje). För detta talar också att de relationer som
kan uppstå då lättare kan leva vidare genom kontakt utanför skoltid.
Vi drivs av övertygelsen att fysiska möten mellan människor är det allra bästa sättet att motverka
främlingsrädsla och fördomar och det också är den oöverträffade metoden att åstadkomma
gemenskap och finna vänskap. Behovet av att lyckas slå individuella broar över klassgränser,
ekonomiska gränser, mellan utanförskap och innanförskap är större än någonsin i det Stockholm
där vi idag lever.
Vi menar att samhället inte kan avstå från att använda skolväsendet för att skapa möten mellan
unga människor som annars aldrig skulle möta varandra. I skolan går alla ungdomar under sina 10
-12 mest formbara år. Om de under den tiden lär sig att ”de andra” också är vanliga killar och
tjejer precis som de själva, bygger det sammanhållning i hela samhället.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. arbetarkommunen uppdrar åt kommunfullmäktigegruppen (s) att snarast dra igång en
långsiktig satsning inom stadens skolväsende i syfte att unga människor ur olika livsmiljöer ska
möta varandra.
Motionen är antagen av Stockholms allmänna kvinnoklubb som klubbens egen den 21 november
2016

Motion F23
Motverka de segregerande effekterna av gymnasieantagningen.
Bagarmossens socialdemokratiska förening, Skarpnäcksfältets socialdemokratiska förening
För att motverka de högst påtagliga risker för försämrad likvärdighet, kvalitet och arbetsmiljö
som följer av det fria skolvalet, bör arbetarekommunen ta fram en handlingsplan för hur vi på
kommunal nivå kan öka likvärdigheten i gymnasieutbildningen.
Bakgrund:
Det svenska skolväsendet har under en lång tid sett försämrade resultat både vad gäller den
generella kunskapsnivån och det kompensatoriska uppdraget. Parallellt med detta har vi nu en
akut brist på behöriga lärare, samtidigt som lärarfacken uppmärksammat tilltagande problem med
arbetsmiljö och ökande stressrelaterad psykisk ohälsa bland lärare.
Dessa effekter kan i hög grad kopplas till den New Public Management (NPM)-styrning som
införts i skolan från 90-talet och framåt. Framförallt skapar det fria skolvalet och
skolpengssystemet en situation där skolor konkurrerar om elever och har incitament att försöka
locka till sig de mest “lättundervisade” eleverna. Effekterna är en stark segregation av elever med
bättre respektive sämre förutsättningar, vilket skapar både en ohållbar arbetsbelastning och en
ojämlik skola som inte förmår vidga utsatta elevers livschanser i tillräcklig utsträckning.
Nuläge:
Det saknas inte förslag eller försök till åtgärder från politiskt håll. I regeringen pågår ett
övergripande arbete för att ersätta NPM-styrning med tillitsbaserad styrning och en
skolkommission för att göra en översyn av hela systemet. Däremot saknas en realistisk lokal
handlingsplan för att hantera den akuta situation som råder de närmsta åren. Budgeten för 2017
innebär en ökad schablon på 1,3 % för grund- och gymnasieskolan. Med den lärarbrist som råder,
ser vi en stor risk att hela det utrymmet och mer därtill går åt till löneökningar. Det innebär i så
fall att det ute i klassrummen snarare blir färre lärare, eller lärare med än större arbetsbörda, om
än med högre löner.
Inom grundskolan har Stockholm infört ett gemensamt antagningssystem, vilket i någon mån kan
dämpa den segregerande effekten av ett fritt skolval, eftersom man inte kan köa i flera år till
populära skolor. Inom gymnasieskolan ser vi dock en mycket stark skiktning av elever utifrån
betyg, där populära innerstadsskolor får en extrem koncentration av studiestarka elever, medan
förortsskolor har svårt att fylla sina platser. Häromåret stängdes Ross Tensta gymnasium efter
flera år av sviktande elevunderlag. 2016 skiljde det upp till 100 poäng i intagningsgräns på samma
program vid olika skolor inom staden. Detta innebär förstås vitt skilda villkor för undervisningen.
I vissa skolor och klasser är eleverna mycket självgående, i andra kan de allra flesta vara i stort
behov av stöd för att klara sig igenom kurserna. Situationen blir än mer extrem till följd av det
faktum att gymnasieintagningen sker i samverkan med övriga kommuner i länet. En följd blir t ex
att svagpresterande elever som bor i Stockholm kan behöva pendla ut till gymnasieskolor i
kranskommuner; skolor som har lägre poäng och därför en ännu större andel elever som har
svårt att klara studierna och ännu svårare att fylla tjänsterna med behöriga lärare som erbjuds en
rimlig arbetsbelastning.
Förslag:

Tänkbara lösningar är att justera skolpengen med en faktor som tar hänsyn till elevernas
förkunskaper eller att införa utjämnande mekanismer i antagningssystemet. Men frågan är
komplex. Vi vill därför att arbetarekommunen snarast tar fram en analys av vilka åtgärder som
kan vidtas för att öka likvärdigheten mellan gymnasieskolor på kort och medellång sikt. Det
måste här också framhållas att gymnasielärares arbetsmiljö måste väga tungt i sammanhanget,
eftersom det annars finns en stor risk för brist på behöriga lärare.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarkommun tillsätter en arbetsgrupp för att analysera
- hur det fria skolvalet påverkar likvärdigheten inom gymnasieutbildningen,
- hur eventuella negativa effekter kan motverkas eller kompenseras, till exempel genom
förändringar i antagningsprocess eller resursfördelning,
- hur lärares arbetsmiljö och arbetsbelastning kan hanteras i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare
och säkerställa kompetensen i gymnasieorganisationen.
Motionen antagen av Bagarmossens S-förening och Skarpnäcksfältets S-förening den 30
november 2016.

Motion F24
Ge den kommunala förskolan bättre planeringsförutsättningar
Kungsholmens socialdemokratiska förening
Bakgrund
I Stockholms stad finns idag ca 460 fristående förskolor. De fristående förskolorna är en stor och
viktig del av stadens utbildningsverksamhet. Med stå stort antal fristående startats det upp, och
läggs ned, förskolor med relativt hög frekvens i Stockholm. Även om det finns många platser i de
fristående förskolorna är det alltid Stockholm stads skyldighet att tillse att alla barn får plats på en
förskola. För att kunna efterleva denna garanti planeras föreskoleverksamheten utifrån de
befolkningsprognoser som finns. När det kommer större barnkullar öppnas fler avdelningar och
etableras nya förskolor. När barnkullarna blir mindre läggs verksamheter istället ned.
För att etablera en ny förskola måste ansökan skickas in senast fyra månader innan tilltänkt
startdatum. Ansökan handläggs sedan av utbildningsförvaltningen. När den fristående förskolan
beviljas tillstånd startar de upp sin verksamhet. Stadsdelarna som har ansvar för den kommunala
förskoleverksamheten får idag det beskedet 2-3 månader innan den nya förskolan öppnar. Om
den nya förskolan fyller alla sina platser måste stadsdelen således minska antalet platser i egen
regi. På samma sätt fungerar det om en fristående förskola lägger ner sin verksamhet, då måste
stadsdelen inom några få månaders lopp bereda plats för de barn som förlorar sin plats.
Detta system gör att förutsättningarna för att långsiktig planera en pedagogisk och ekonomiskt
hållbar förskoleverksamhet mycket svårare. Den kommunala förskolan lider av att inte få någon
möjlighet till långsiktig planering och att ständigt agera på sämre konkurrensmässiga villkor än de
fristående. Det är inte rättvist mot våra barn och de som väljer en kommunal förskola.
Bedömning Vi behöver skapa en större planeringshorisont för den kommunala förskolan. Ett
system skulle kunna vara att alla fristående aktörer som beviljas tillstånd för möjlighet att starta
vid nästkommande terminsstart. Det skulle ge en möjlighet att ställa om antalet platser med bättre
framförhållning idag.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. verka för en förändring av etableringstiderna för fristående förskolor i Stockholms stad.
2. anta motionen som egen
3. skicka den till kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen/ riksdagsledamöterna för
genomförande
Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motion F25
Gratis frukost i skolan
SSU Stockholms stad
Många skolungdomar i Sverige idag äter inte frukost under vardagar. Det kan bero på olika saker;
att vårdnadshavare inte har möjlighet att tillhandahålla frukost, psykiska störningar som
förhindrar ordentliga morgonmål eller att tiden blir för knapp att äta något innan skolan. Detta är
inte något svenska skolan gynnas av, då elever kan gå flera timmar under förmiddagen utan
någon färsk energi. En frukost kan bestå av något så enkelt som en tallrik gröt och en
ostsmörgås. Det behöver bara vara tillräckligt mycket för att ge elever ett rimligt energitillskott
för förmiddagens lektioner. Denna energi kommer hjälpa elever med sin koncentrationsförmåga,
produktivitet och kreativitet på lektioner. Detta kommer också att underlätta för lärare. Mitt
förslag är att alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad ska tillhandahålla
gratis frukost i skolmatsalen. Alla gynnas av det.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Stockholms stad ska erbjuda alla sina elever
kostnadsfri frukost varje skoldag
2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen
3. Stockholms arbetarekommun tar med sig och behandlar motionen i Stockholms stads
kommunfullmäktige
Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016

Motion F26
Vegetarisk skolmat
SSU Stockholms stad
Då folkhälsan alltid bör prioriteras inom den svenska skolan så bör det vara socialdemokratins
mål att alltid hitta nya metoder för att främja detta. Eftersom vegetarisk mat är billigare (enligt
livsmedelsverket), bättre för miljön och hälsosammare så bör vi uppmuntra konsumtionen av det
inom kommunen. Därför bör det införas en vegetarisk dag minst en gång i veckan i alla
gymnasieskolor i Stockholms Stad.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Antagen på SSU Stockholms distriktsårskonferens 2016

Motion F27
Stadsholmen – en del av ett Stockholm för alla
Katarina Västra socialdemokratiska förening
Allmänna samlingslokaler, för möten och kulturverksamheter, har under senare år blivit allt färre.
De ses ofta enbart som en kostnad, vilket är felaktigt. Istället borde denna typ av lokaler ses som
en tillgång som lockar fram ett ovärderligt frivilligt engagemang. Lokaler av det här slaget utgör
en nödvändig infrastruktur för ideellt arbete, och därför borde samhället satsa just på den här
sortens knutpunkter som för människor samman.
Lämpliga lokaler i Stadsholmens fastigheter kan användas till att förstärka denna infrastruktur.
Rätt använda skulle de kunna bidra till ett ökat lokalt engagemang och innebära ett viktigt steg på
vägen till ett Stockholm för alla.
AB Stadsholmen äger och förvaltar fastigheter av stort kulturhistoriskt värde, och är ett
dotterbolag till det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder. Stadsholmens uppgift är bland
annat att ”…förena kulturarvet med ett socialt ansvarstagande och med en långsiktig
affärsmässighet beräknad på företagsnivå.” .
Under de närmaste åren ska en ny strategi för förenings- och kulturlokaler implementeras. I detta
förändringsarbete vill vi att större hänsyn tas till publika och icke - kommersiella verksamheter,
både när det gäller nuvarande och framtida hyresgäster. En modell för att mäta dessa öppna
verksamheters (positiva) påverkan på stadsmiljön, både lokalt men också i stort, bör arbetas fram.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stadsholmen vid uthyrning av verksamhetslokal prövar möjligheten att upplåta lokalen till en
publik, icke–kommersiell verksamhet
2. en modell tas fram för att räkna på de bidrag ovanstående verksamheter ger till i första hand
närområdet men också till staden i stort
3. översända motionen till kommunfullmäktigegruppen
Motionen antagen Katarina Västra S – förenings motionsmöte 29 nov 2016.

Motion F28
En vacker död stad
Katarina Västra socialdemokratiska förening
Gentrifieringen beskrivs ofta som en process där medelklassens kulturarbetare flyttar in och drar
med sig kulturverksamheter, ekologiska matbutiker, hunddagis, kaféer och mångfald.
Nu har innerstaden kommit till en slags slutfas. I den ersätts populära kulturlokaler med
mäklarkontor och multinationella kaffekedjor, hyresgäster med höginkomsttagare och
allmännyttan med bostadsrätter. Storstadskänslan ersätts med ett generiskt köpcentrum.
Ett av problemen med denna utveckling är att ju större del av staden som ägs privat desto större
specifika krav ställer köpstarka grupper som är kvar i innerstaden: de vill inte ha krogar, musik
eller smuts. Men staden och innerstadens kulturliv tillhör oss alla.
Därför måste vi aktivt värna mångfalden, storstadskänslan, kulturlokaler, lokaler för
föreningsverksamhet, platser där folk kan mötas. Om staden dör är det nästan omöjligt att bygga
den på nytt (Zürich eller Londons innerstad är exempel på detta).
Här på Södermalm finns en oro för att Kapsylen (där till exempel Kafé 44 ingår) på
Tjärhovsgatan ska behöva stängas när på grund av bostadsbygge rakt över gatan. Risken är att de
nya grannarna kommer att störas av musiken från konsertlokalen. Kafé 44 är en alkoholfri
kulturarena och konsertscen som startades 1978.
Försvinner den verksamheten gör det förstås inte Södermalm till en död stadsdel, men den blir
allt lite mindre levande.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. uppdra åt kommunfullmäktigegruppen att arbeta in ovanstående resonemang om behovet av
en blandad stad för alla i staden strategiska styrdokument.
2. översända motionen till kommunfullmäktigegruppen.
Motionen antagen Katarina Västra S – förenings motionsmöte 29 nov 2016.

Motion F29
Platser och lokaler för dialog och samling
Hammarby Norra socialdemokratiska förening
Vi ser med fasa på hur platser och lokaler för icke kommersiell dialog och samling försvinner.
Mötesplatser för människor med olika bakgrund och villkor blir, när det krävs att det sker
inomhus, oftast en fråga om att kunna betala. Vad händer med demokratin och vårt samhälle om
alla mänskliga möten handlar om hur mycket pengar vi har?
I Stockholm har vi tidigare haft ganska god tillgång till kommunala samlingslokaler. Tillgången till
kommunala samlingslokaler har minskat liksom möjligheten att använda skolornas lokaler.
Samtidigt är vi fler som behöver lokaler bland inte minst pensionärer och ungdomar. Vi undrar
vad som händer med frihet, jämlikhet och solidaritet. Klarar demokratin att nästan allt säljs på en
marknad. Om inte, vad gör vi då? För att upprätthålla ett demokratiskt samhälle tror vi att det
måste finnas platser och lokaler för samling tillgängliga för alla.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommun verkar för att kommunen säkrar att det finns platser och lokaler
tillgängliga för samling och dialog
2. Stockholms arbetarekommun verkar för att skolor utformas så att de även kan användas som
offentliga samlingslokaler
Motion antagen av Hammarby Norra socialdemokratiska förening vid medlemsmöte 21 nov 2016

Motion F30
Skapandet av ett Folkets hus o park i Liljeholmen
Gröndal-Liljeholmens socialdemokratiska förening
Liljeholmen är en expansiv stadsdel med stor nyproduktion av bostäder. En stadsdel och ett
lokalsamhälle är mer än en boplats. I det aktiva lokalsamhället finns grunden för det goda
samhället. Detta aktiva lokalsamhälle skapar vi tillsammans genom att mötas i föreningar,
kulturupplevelser och spontant genom otvungna möten. Vi ser behovet av en föreningsdriven
mötesplats som är en plats öppen för alla och som drivs av människors engagemang, delaktighet
och glädje, på ett demokratiskt sätt. Platsen saknas men behovet finns att göra saker tillsammans i
vår stadsdel.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommun ska verka för fler möteslokaler i Liljeholmen
2. Stockholms arbetarekommun ska verka samlande och pådrivande för bildandet av en Folkets
hus och park-förening i Liljeholmen
3. Stockholms arbetarekommun ska driva och utveckla opinion för behovet av en
föreningsdriven mötesplats i stadsdelen
Antagen på medlemsmöte i Gröndal-Liljeholmens S-förening 20/6 2016

Motion F31
Bättre personalpolitik och minskad sjukfrånvaro i kommuner och landsting
Stockholms allmänna kvinnoklubb
Inom Stockholms s-kvinnodistrikt skrevs under 2015-2016 en rapport om att kvinnor har nära
dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Den fick namnet ”Att ha kontroll över sitt liv”. I
rapporten visas på ett övertygande sätt att en mycket stor andel av kvinnors höga sjukfrånvaro
uppstår i kommuner och landsting. Det beror på att i dessa delar av den offentliga sektorn arbetar
kvinnor i högre grad än män och att majoriteten av de kvinnor som arbetar där tillhör
yrkesgrupper som har hög sjukfrånvaro.
Sjuktalet, antalet av Försäkringskassan ersätta sjukdagar per år, har ökat från 7,6 år 2010 till 11,9
år 2015, en ökning med mer än 50 procent. Den höga sjukfrånvaron är ett individuellt ont för
dem som drabbas och en stor påfrestning för arbetskamrater, men också ett samhällsekonomiskt
ont för alla. Regeringen gör stora ansträngningar för att ta ner sjuktalen och därmed frigöra
många statliga miljarder för andra angelägna ändamål.
Det är tveklöst så att kommuner och landsting skulle kunna hjälpa staten i denna strävan genom
att ägna större uppmärksamhet åt den arbetsmiljö och arbetsorganisation som är en del av
förklaringen till dagens höga sjuktal. Ett första steg i den riktningen är att lägga starkt politiskt
fokus på utvecklingen av sjukfrånvaron i landstingskommunala respektive primärkommunala
förvaltningar. Inom landstingen finns också skäl att se över hur primärvården bemöter den allt
större patientkategori som söker vård och sjukskrivning av psykiska skäl. Härvidlag är
ersättningssystemen till vårdgivarna av vital betydelse, vilket våra partikamrater i Stockholms läns
landsting redan insett.
Det finns ingen bra statistik över sjukfrånvarons uppdelning på arbetsgivare inom
arbetsmarknadens olika sektorer. Däremot finns statistik som visar sjukfrånvarons fördelning på
yrkesgrupper. Den visar med stor tydlighet att sjukfrånvaron ökat mest i yrkesgrupper inom vård,
omsorg och skola. Eftersom dessa yrkesgrupper i mycket hög grad återfinns inom kommuner
och landsting finns också en stor del av problemets lösning där. Det finns också skäl att tro att
stora arbetsplatser producerar mer sjukfrånvaro än små och att detta gäller oavsett om
arbetsgivaren är privat eller offentlig. Sålunda har t ex Försäkringskassan en hög sjukfrånvaro
bland sin egen personal.
Landsting och kommuner är politiskt styrda men insikten om i hur hög grad sjukfrånvaro skapas
just i de stora yrkesgrupperna hos dessa offentliga arbetsgivare tilldrar sig sällan eller aldrig den
politiska uppmärksamhet som frågan förtjänar.
Vi menar att det borde vara ett självklart uppdrag för alla kommunalt och landstingskommunalt
förtroendevalda att sätta tydliga mål för och lägga stor politisk kraft på att se till att den egna
personalens sjukfrånvaro minskar.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. uppdra till s-fullmäktigegrupperna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting att införa
mål om att sjukfrånvaron totalt ska sänkas med 30 procent under en treårsperiod samt
2. uppdra till landstings- och kommunfullmäktigegrupperna att i sina årsrapporter beskriva hur
detta arbete fortskridit och vilka resultat som uppnåtts.
Motionen är antagen av Stockholms allmänna kvinnoklubb som klubbens egen den 21 november
2016

Motion F32
Angående ökad turtäthet
Fruängens socialdemokratiska förening
För att förbättra klimatet i Stockholms ytterområden behöver bilåkandet minska. Befolkningen i
Fruängen med omnejd har ökat betydligt under de senaste åren och många unga som äldre
besöker ofta Huddinge sjukhus.
Jag föreslår därför att turtätheten ökas för buss 704, Fruängen-Huddinge sjukhus-Björnkulla och
åter.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. motionens yrkande tas med i Framtidsprogrammet
2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen
3. Stockholms arbetarekommun skickar den vidare till den socialdemokratiska landstingsgruppen.
Motionen antagen av Fruängens socialdemokratiska stadsdelsförening som sin egen vid möte
2016-11-15

Motion F33
Satsningar på hållbar återvinning – en självklarhet för både allmänna hyresvärdar och
bostadsrättsföreningar
Kungsholmens socialdemokratiska förening
Bakgrund
Som ett resultat av ombildningshetsen under stadens förra ledning bor idag allt fler stockholmare
i bostadsrättsföreningar, inom såväl äldre fastigheter som nybyggen.
På så vis har även ansvaret för att hantera avfallsåtervinning i större utsträckning flyttats från
staden till bostadsrättsföreningarnas styrelser. Många, särskilt äldre bostadsrättsföreningar i
innerstaden saknar ändamålsenliga lokaler och sophanteringskärl för återvinning av avfall i den
omedelbara inne- och utemiljön. Återvinning av matavfall är långt ifrån tillräckligt utbrett i
staden.
Istället för att kunna återvinna smidigt måste de boende ta sig till återvinningscentraler som kan
ligga flera hundra meter bort ifrån bostaden, såsom exempelvis på Kungsholmen. Detta är även
något som drabbar allmänna hyresvärdar utan återvinningsfaciliteter. När incitamenten är låga för
att, i alla väder, bege sig ut för att återvinna främjas varken hållbarhet i sophanteringen eller
medvetenheten om hållbar konsumtion. Samtidigt går samhället miste om de resurser som finns i
återvunna material.
Bedömning
Investeringar i stöd till åtgärder för att Stockholm stad ska bedriva ett mera målinriktat arbete
behövs för att underlätta för bostadsrättsföreningar, privata hyresvärdar och inte minst
kommunala bostadsbolag att återvinna avfall inom fastigheten eller i dess omedelbara närhet, t.ex.
miljöhus på innegården.
Stockholm stad måste även föregå med gott exempel i allmännyttiga fastigheter och kommunala
bostadsbolag. Både bostadsrätter, allmännyttan och inte minst gatumiljön är vinnare när
återvinningsinfrastrukturen förbättras, såväl inomhus som vid de offentliga
återvinningsstationerna.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. att satsa ökade resurser på stöd till hållbar och ändamålsenlig avfallsåtervinning i kommunala
bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar i Stockholm stad.
2. satsa på att stärka de kommunala bostadsbolagens återvinningsarbete så att de kan ligga i
framkant när det gäller att föregå med gott exempel i återvinningsarbetet av såväl
organiskt(matavfall) som icke-organiskt avfall
3. anta motionen som egen
4. skicka den till kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen för genomförande
Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motion F34
Påskyndandet av tillgängligheten i kollektivtrafiken och andra offentliga rum
Kungsholmens socialdemokratiska förening
Bakgrund
Även om mycket har hänt på senare år är kollektivtrafik och andra offentliga rum ofta
svårtillgängliga för personer med funktionshinder samt för äldre och småbarnsfamiljer. Det kan
handla om allt från trasiga eller obefintliga hissar och lyftanordningar till avsaknad av punktskrift
för synskadade.
Bedömning
Vi anser att tillgängligheten till kollektivtrafik och andra offentliga rum i Stockholm är en
grundläggande rättighet för alla människor. I ett Stockholm för alla ska det vara möjligt även för
personer med funktionshinder, äldre och småbarnsfamiljer att med enkelhet ta del av det staden
har att erbjuda. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnaden för skyndsamma installationer
och reparationer av hissar, installation av punkskrift och andra tillgängliggörande åtgärder liten i
förhållande till den nytta det innebär för det stora antal människor som berörs.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. frågan om tillgänglighet i kollektivtrafik och andra offentliga rum blir en prioriterad fråga i
Framtidsprogrammet,
2. våra förtroendevalda i stadshuset ska prioritera frågan om tillgängliga offentliga rum vid
stadsbyggnad och andra berörda politiska områden,
3. verka för att landstingsgruppen prioriterar frågan vid utformningen av den socialdemokratiska
landstingspolitiken.
Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motion F35
Rondell vi gatukorsning
Skärholmens kvinnoklubb, Skärholmen/Vårbergs socialdemokratiska förening, Sätra/Bredängs
socialdemokratiska förening
Vid korsningen av Vårbergsvägen och Ekholmsvägen i Skärholmen finns det trafikljus för att
reglera trafiken för bilar och gående. I nära anslutning finns skola, hyreshus och
serviceinrättningar. Biltrafiken är omfattande hög och när bilarna stoppar för rödljus för att
släppa fram bilar från andra hållet, så blir det mycket avgaser som släpps ut i luften.
Det skulle vara en fördel om man kunde anordna en rondell så att bilarna kan cirkulera och inte
behöva stanna. Trafikljus skulle behövas endast för gångtrafikanter, men det skulle bli färre stopp
av bilar. Liknande lösningar på trafikproblem finns på andra håll ex Bergslagsvägen som går till
Hässelby.
Det är viktigt tycker jag, att man kan minimera avgaser så mycket som möjligt för att värna om
människors hälsa.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommun antar motionen som egen
2. motionen skickas till Stockholms kommunfullmäktige för åtgärd att inrätta en rondell på
föreslagna platsen
Motionen behandlad och antagen på medlemsmöte den 19 november 2016. Motionen även
antagen på medlemsmöte i föreningarna i Skärholmen/Vårberg och Sätra/Bredäng den 19
november 2016.

Motion F36
Stillastående fordon i gatukorsningar
Engelbrekts socialdemokratiska förening, Värtans socialdemokratiska förening
I intensivt trafikerade gatukorsningar med trafikljus så händer det att fordon, som tvingas hålla
låg fart, blir stående mitt i korsningen, utan att hinna igenom, när grönt ljus slår om till rött.
Samtidigt slår rött ljus i korsande gata om till grönt, men eftersom korsningen är blockerad så
kommer trafiken inte fram, och en svårartad stockning kan bli följden. Ett särskilt problem gäller
här de långa ledbussarna. Detta sammantaget gör det mycket farligt för gående och cyklister – för
att inte tala om gående med barn. Ett par exempel från Stockholm är korsningen Kungsgatan –
Birger Jarlsgatan och S:t Eriksgatan – Fleminggatan. Trafikstockningar är inte miljövänligt,
transporter och kollektivresande blir mindre effektivt och dyrare.
Det är nödvändigt att komma till rätta med detta! En översyn av trafiksituationen bör ske som
leder till att relevanta åtgärder vidtages. En enkel lösning vore kanske att återinföra gult ljus. Det
förefaller som det rätta här vore en växling grönt-gult-rött, men inte rött-gult-grönt (utan endast
rött-grönt). Intervallen mellan växlingarna anpassas så att den trafik som fastnat i korsningen
hinner ur den på gult, innan korsande gatas ljus slår om från rött till grönt. Det finns kanske
andra sätt att manipulera trafikljusens intervaller, så att de fordon som fastnat i mitten av
korsningen hinner undan innan korsande gatas ljus slår om från rött till grönt.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. trafiksituationen i staden, särskilt regler gällande gatukorsningar, får en översyn i motionens
anda
2. motionen lämnas till kommunfullmäktigegruppen.
Motionen antagen av Engelbrekts och Värtans socialdemokratiska föreningar vid möte den 21
november 2016.

Motion F37
Utan rök, ingen eld - fimpa fimparna
Kungsholmens socialdemokratiska förening
Bakgrund
2015 blev det olagligt att kasta fimpar på marken i Sverige. En välkommen och behövlig lag.
Trots att det är olagligt uppskattar stiftelsen ”Håll Sverige rent” att det slängs kring en miljard
fimpar på marken årligen. Kring 80 % av all nedskräpning i det gemensamma stadsrummet
utgörs av fimpar och vi lägger kring 2 miljarder kronor årligen på att städa upp.
Trots den omfattande nedskräpningen var det endast 1700 anmälda nedskärpningsbrott förra
året.
Bedömning
I och med att den nya lagen trätt i kraft finns möjlighet att ge en bot till den som skräpar ner.
Detta går att göra direkt på plats. Risken att få en bot ska fungera både avskräckande och
normerande. Men för att det ska vara avskräckande måste det också finnas en risk att bli bötfälld.
Stockholms stad bör därför tillsammans med polisen arbeta för att strukturerat få ner
nedskräpningen genom kontroller och större antal utdelade böter. Stockholm stad bör också se
över om det går att använda appen ”tyck till” för att underlätta rapportering samt se om de lokala
ordningsföreskrifterna eller en ”nolltolerans” alternativt ”nollvision” går att tillämpa
Ett fokuserat arbete på det förebyggande stadiet skulle kostnadsmässigt kunna vägas upp av
betydande frigjorda resurser från renhållningen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. påbörja ett arbeta med polisen för att öka efterlevnaden av lagen och minska antalet slängda
fimpar
2. anta motionen som egen
3. skicka den till kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen/ riksdagsledamöterna för
genomförande
Motionen är antagen vid medlemsmöte i Kungsholmens s-förening den 17 november 2016.

Motion F38
Överdäckning av Ekhagens BP
Engelbrekts socialdemokratiska förening, Värtans socialdemokratiska förening
Ekhagens BP har en 7-mannaplan/ tre 5-mannaplaner med konstgräs. Det är glädjande att
fotbollsplanen nyligen rustats upp med konstgräs. Det är ett lyft för området men ger också
möjlighet för fotbollsträningen i olika klubbar och spontanfotboll.
Under senare år har det skett en närmast explosionsartad utveckling av ungdomsfotboll. Fotboll
har alltid varit populärt att spela bland killar, men har utvecklats till att bli lika populärt bland
tjejer.
Behovet av fotbollsplaner är enormt stort – särskilt i innerstaden. Ekhagens BP är belägen
utanför innerstaden men har bra kollektivtrafik och det är lätt att ta sig dit. Man har kunnat se att
den har varit bokad till sent på kvällen och är således väldigt populär. Det kan konstateras att
Stockholm har betydligt mindre antal fotbollsplaner per invånare än andra storstäder/städer i
Sverige, vilket är mycket olyckligt
Fotboll bör kunna spelas under hela året, men för att möjliggöra detta vintertid är förslaget att en
överdäckning/fotbollstält anläggs på bollplanen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en överdäckning/fotbollstält installeras på Ekhagens BP
2. motionen lämnas till kommunfullmäktigegruppen.
Motionen antagen av gemensamt medlemsmöte för Engelbrekts och Värtans s-föreningar 201611-21

