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Tillgången till en god utbildning är vårt viktigaste medel för att möjliggöra klassresor, 

säkra kompetensen på framtidens arbetsmarknad och ge människor hopp om 

framtiden. Några av de viktigaste aspekterna för en god utbildning är att eleverna 

mår bra, lugn och ro i klassrummet samt att läraren faktiskt får fokusera på sin 

profession- att lära ut.

Antalet anställda i elevhälsan är på sina håll skrämmande låg, ofta får flera skolor dela 

på en skolsköterska eller en skolkurator. Eleverna kan bara hoppas på att de mår 

dåligt rätt dag i veckan. Elevhälsan måste stärkas för att varje elev ska ha möjlighet 

att delta på lika villkor och kunna nå sin fulla potential. 

Avsaknad av lugn och ro i klassrummen hämmar många elever och tär på våra lärare. 

En lärare behöver ofta vara ordningsvakt, förälder, lärare och dessutom utföra en 

massa administrativt arbete som tar bort fokus från det de är utbildade till att göra. Vi 

behöver stötta våra lärare och ge dem extra händer för att hantera allt det extra arbete 

som läggs på en lärare idag. En lärarassistent kan sköta mycket av det administrativa 

arbetet och en extra vuxen i klassrummet kan åstadkomma mycket för att återställa 

lugn och ro i klassrummet. 

Som socialdemokrater måste vi alltid jobba för att nästa generation ska få det bättre 

än sina föräldrar. Vi yrkar därför att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka 

för 

Att nationella regler för personaltäthet i skolan tas fram. 

Att de nationella reglerna för personaltäthet i skolan innefattar lärare. 

Att de nationella reglerna för personaltäthet i skolan innefattar lärarassistenter. 

Att de nationella reglerna för personaltäthet i skolan innefattar elevhälsopersonal. 

Att lämpliga minimiantal för personal i förhållande till antalet elever på skolan tas 

fram. 

Motionen är formulerad och antagen på Jakobsbergs socialdemokratiska förenings 

medlemsmöte 2017-11- 15 

Föredragande: Helene Hellmark Knutsson 

 

Alla barn och unga ska möta behöriga och kompetenta lärare i skolan. Det är en 

nyckel till att höja kunskapsresultaten och ge alla elever likvärdiga möjligheter. 

Distriktsstyrelsen ser mycket positivt på att lärarassistenter och personal från andra 



6 

 

yrkeskategorier anställs för att avlasta lärarna och ge ökade förutsättningar för lugn 

och ro i klassrummet. 

 

Som socialdemokrater ställer vi oss bakom principen om tillitsbaserad styrning av vår 

gemensamma välfärd. Det innebär att vi ska ha stor tilltro till professionen och dess 

kompetens att hantera verksamheten och de behov som finns där. Samtidigt finns 

självklart ett stort behov att kunna få insyn i verksamheten och kunna följa upp den. 

I skolans fall finns det behovet och intresset hos samhället i stort såväl som hos 

föräldrar och anhöriga. 

 

Skolverket sammanställer i dagsläget på årlig basis statistik över personal i förskola 

och skola, uppdelad bland annat på olika kategorier av lärare samt studie- och 

yrkesvägledare. Det kan framöver vara intressant att arbeta för att utveckla den 

statistiken så att den tydligare reflekterar också de andra yrkeskategorier som 

återfinns i skolans miljö. Detta för att få en bättre överblick och tydligare underlag 

för framtida politiska åtgärder. 

 

Olika skolor och miljöer har olika behov och förutsättningar. Skolledarna har ett 

stort ansvar för att personalsammansättningen motsvarar de behov som den egna 

förskolan eller skolan har. Som politiker har vi ansvar för att styra vår gemensamma 

välfärd på ett tillitsfullt sätt och därigenom ge olika verksamheter förutsättningar att 

utvecklas på bästa sätt. Distriktsstyrelsen menar därför att en nationell reglering av 

personaltäthet inte bör införas.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  avslå motionen  

 

 

Många barn med särskilda behov har idag lagligt stöd för att skolan ska ge alla barn 

och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. Tyvärr saknas idag en uppföljning att 

detta sker och jag upplever att Skolinspektionen inte har tillräckliga resurser att följa 

upp skollagen för dessa barn och ungdomar, vilket leder att dessa barn inte får den 

pedagogik de har rätt till utan endast ”förvaras” i skolmiljön. 
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Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

ur Läroplan för grundskolan sid 8 

Extra anpassningar 

Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i undervisningen. 

Skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar för elevens individuella 

behov. Dessa anpassningar ska göras skyndsamt och utvärderas kontinuerligt. 

Så här säger Skollagen, 3 kap 5a§: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 

det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen 

Rätt till särskilt stöd 

Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Om det 

framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, 

trots att stöd getts i form av extra anpassningar ska detta anmälas till rektorn. 

Det särskilda stödet beskrivs i ett åtgärdsprogram. 

Alla ska få möjligheter att utvecklas så långt som möjligt 

Skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån. 

Eleven ska få ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling. Även de elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få 

ledning och stimulans för att kunna nå längre. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.1 kap. 4 § skollagen 

Regleras i skollagen 

Allmänna bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kapitlet skollagen. 

Gäller alla huvudmän 

Skolans bestämmelser om barns och elevers rätt till utveckling och särskilt stöd gäller 

både för statliga, kommunala och fristående skolor. 

Stöd i förskolan 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Läroplan 

Förskolan, sid 5 

 

Därför yrkar jag: 

Att regeringen tydliggör skolinspektionens uppdrag och vid behov resurstilldelar 

inspektionen så att dessa kan klara upp sitt uppdrag i form av kontroll och stöd till 

skolans huvudmän. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K3
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Solna den 5 november 2017  

Peter Rangwe 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 att motionen skickas 

in som enskild. 

 

Föredragande: Helene Hellmark Knutsson 

 

Skola och utbildning är vårt viktigaste verktyg för att ge människor likvärdiga 

möjligheter i livet. Att elever ges stöd och hjälp utifrån sina behov är en förutsättning 

för att alla ska kunna utvecklas och nå sina mål.  

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att alla barn och unga som behöver 

det ska ha rätt till anpassad undervisning, i enlighet med de bestämmelser som finns i 

skollagen och läroplaner. Vi vet att det tyvärr inte ser ut så för alla i dag, och många 

anhöriga får kämpa för att deras barn och unga ska få den hjälp de behöver för att 

klara av skolan. Det behöver ändras. Därför har regeringen byggt ut 

lärarutbildningarna för att alla barn och unga ska möta behöriga och kompetenta 

lärare, det genomförs också insatser för att minska administrationen för lärare så att 

de kan ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag. Regeringen har även under 2017 infört 

nya examensmål för speciallärar- och specialpedagogexamen, som innebär att 

speciallärare och specialpedagoger särskilt ska ha kunskap om neuropsykiatriska 

svårigheter och att de ska kunna tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer. Syftet är att 

skolan ska bli bättre på att möta behoven hos de cirka fem procent av barn och som 

unga har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

 

Den 10 november 2017 publicerade Skolinspektionen rapporten Förskolans arbete med 

barn i behov av särskilt stöd, där de granskar just det uppdrag som motionären tar upp. 

Med andra ord arbetar Skolinspektionen aktivt med uppföljning och tillsyn på 

området. Det finns därutöver alltid möjlighet att anmäla en förskola eller skola till 

Skolinspektionen om misstanke finns om att regler och bestämmelser inte följs där.  

 

Sammantaget är distriktsstyrelsen av uppfattningen att Skolinspektionen har ett 

tydligt uppdrag på området och att de, som rapporten från november 2017 visar, 

också arbetar aktivt med uppföljning och granskning av rätt till stöd och 

anpassningar i undervisningen. 
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

 

att  anse motionen besvarad 

 

 
Det har under senaste åren sjösatts politiska reformer för att öka läraryrkets 

attraktionskraft. Fokus har framförallt legat på höjda löner och möjligheter till 

karriärtjänster inom yrket. Dessa reformer har dock inte rått bot på ett stort problem 

som bidrar till att minska läraryrkets attraktionskraft; jag syftar på den utbredda 

upplevelsen av stress bland lärare.  

 

Skolan lider av lärarbrist samtidigt som undersökningar visar på att lärare upplever en 

ökad stress, vilket är något som också stämmer väl överens med min personliga bild 

efter dryga fem år i läraryrket. En attitydundersökning utförd av skolverket 2016 

visar att ungefär hälften av lärarna uppger att det alltid eller ofta känner sig stressade. 

En huvudanledning är, enligt lärarna själva, ett ökat administrativt arbete och 

elevernas ökade behov av hjälp.1  

 

Samtidigt visar statistik från försäkringskassan och lärarförbundet att 

sjukskrivningarna på grund av psykiska diagnoser, som exempelvis stress och 

depression, bland gymnasielärare under femårsperioden 2010-15 årsperioden ökat 

med 87 procent.2 Ska vi arbeta för att höja läraryrkets attraktionskraft och därmed 

reducera lärarbristen måste vi prioritera arbetet för att minska lärarnas upplevelse av 

stress. 

 

Att genom lagstiftning minska antalet undervisningstimmar är svårt med tanke på 

den rådande lärarbristen och begränsade resurser. Men det finns en annan väg att gå 

som skulle reducera stressen för lärare, minska lärarbristen och dessutom bidra till att 

göra skolor i utsatta områden eller skolor med svagare elevunderlag till ett mer 

attraktiva val för lärare.  

 

                                                 
Niia, Anna m.fl.. 2016. Attityder till skolan 2015. Skolverket. Stockholm 2016.  
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Med motionen förespråkar jag att socialdemokraterna ska arbeta för att lyfta bort 

mentorskapet från ämneslärares tjänster och istället införa studiepedagoger som har 

ett renodlat ansvar för mentorsuppdraget. Mentorsuppdraget är inte reglerat i 

styrdokumentet och det finns redan exempel på skolor som har prövat detta system. 

 

I en lärartjänst ingår ofta ett mentorskap med ansvar för en klass med cirka 25-30 

elever. För att konkretisera vad mentorskapet innebär tänkte jag lista olika 

arbetsuppgifter som ingår i mitt mentorskap för 28 elever på gymnasieskolan där jag 

för nuvarande arbetar. Vid sidan av att ha extra koll på mentorseleverna och hålla i 

en mentorslektion på 45 minuter per vecka är detta uppgifter som hör till 

mentorskapet: mailkorrespondens med vårdnadshavare, sammanställa klassens 

frånvarostatistik och rapportera till elevhälsan en gång i veckan, ge mentorsklassen 

information om temadagar, prövningstillfällen och annan information av vikt, 

planera temadagar för mentorsklassen, lösa konflikter som uppstått i mentorsklassen, 

vara en länk till elevhälsan och boka in möten för samtal för att lyfta elever med 

akademiska eller sociala problem, utföra utvecklingssamtal en gång per termin, skriva 

incidentrapporter utifall någon mentorselev varit inblandad i en allvarligare konflikt, 

skicka in orosanmälan till socialen vid behov, anordna möten med vårdnadshavare 

vid behov, hantera ledighetsansökningar, lyssna till och kanalisera mentorsklassen 

synpunkter till berörda instanser, utforma bordsplacering vid behov.  

 

Mentorskapet leder till en rad uppgifter som kan behöva lösas mer eller mindre akut 

och som generar stress av att antingen inte hinna ringa viktiga samtal nog omgående 

eller att incidenter medför att förberedelsetid till lektioner försvinner. Mitt intryck av 

att ha jobbat som lärare i drygt fem år är att det framförallt är uppgifter kopplade till 

mentorskapet som generar stress. Mentorsuppgifter kan till sin natur inte planeras 

med framförhållning på samma sätt som undervisningsförberedelser. Det splittrade 

fokusen, med många ”småuppgifter”, som mentorskapet innebär, försvårar även det 

kreativa förberedelsearbetet. Mentorskapet innehåller många uppgifter som inte är 

direkt kopplade till en pedagogisk kompetens utan snarare en administrativ- och 

social kompetens. Ett införande av studiepedagoger skulle inte nödvändigtvis behöva 

ha en lärarutbildning utan en utbildning i t.ex. beteendevetenskap eller sociologi 

skulle kunna lämpa sig väl.  

 

Med tanke på mentorskapets innehåll är det givet att mentoruppdragets omfattning 

skiljer sig extremt mycket beroende på hur elevunderlaget ser ut. I regel är 

mentorskapet mer betungande och tidskrävande i en skola med elever från 

socioekonomiskt svaga områden och från problemtyngda hem än i en skola där 

motsatta förutsättningar råder. Att lyfta mentorskapet från lärarna skulle ge lärarna 
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ett tydligare fokus på ämnesundervisningen, reducera lärarbristen genom att öppna 

upp för personer med annan utbildningsbakgrund samt minska stressen bland lärare. 

 

Skolor är redan idag självklart fria att införa studiepedagoger och det finns exempel 

på skolor som med framgång har gjort detta. Rektorn är dock suverän i dessa beslut 

och motionen yrkar inte på att införa ett förbud mot ämneslärare att inneha 

mentorskap. För att få skolor att ställa om skulle det dock behövas incitament för att 

uppmuntra skolors huvudmän att införa ett system med studiepedagoger.  

 

Motionen yrkar för att S ska ta ställning för:  

 

- att i grundskolans senare år och gymnasieskolan genomföra och utvärdera försöksprojekt 

med införande av studiepedagoger. 

 

- att sammanställa och undersöka resultatet av pågående projekt där skolor infört 

studiepedagoger. 

 

- att ifall utvärderingarna visar positiva resultat, utveckla incitament för skolor att övergå 

till ett system som bygger införande av studiepedagoger. 

 

- att på andra sätt utreda och arbeta för hur läraryrkets administrativa uppgifter kan 

minskas. 

 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 att anta motionen som 

arbetarekommunens egen. 

Föredragande: Helene Hellmark Knutsson 

 

Alla barn och unga ska möta behöriga och kompetenta lärare i skolan. Det är en 

nyckel till att höja kunskapsresultaten och ge alla elever likvärdiga möjligheter. Därför 

möts skolans många utmaningar bäst genom att stärka lärarnas ställning i skolan och i 

samhället.  

 

Liksom motionären beskriver finns redan i dag möjligheten för kommuner och 

friskolor att tillämpa system med studiepedagoger. Distriktsstyrelsen ser mycket 

positivt på den verksamhet och försöksverksamhet med studiepedagoger, 
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lärarassistenter och andra yrkeskategorier som redan i dag pågår. Sådan verksamhet 

kan avlasta lärarna samt skapa en lugnare och tryggare miljö för eleverna.  

 

Kommuner och friskolor kan ta till vara resultaten av försöksverksamhet som 

bedrivs för att utveckla och förbättra verksamheter i förskolor och skolor. Med 

hänsyn till de olika behov och förutsättningar som finns anser distriktsstyrelsen dock 

att sådana resultatsammanställningar inte ska vara obligatoriska. 

 

Det är skolledarna som har huvudansvaret för att tillgodose att rätt kompetens, och 

rätt sammansättning av personal, finns i skolan. Olika skolor och kommuner har 

olika förutsättningar. Distriktsstyrelsen menar att incitament för att exempelvis införa 

studiepedagoger behöver kunna ha olika karaktär och att något generellt system för 

detta därför inte bör införas. Samtidigt kan nämnas att den statliga 

Gymnasieutredningen, som presenterade sitt betänkande 31 oktober 2017, föreslår 

att alla elever ska ha rätt till en mentor. Utredningen anser att skolans rektor även 

fortsättningsvis ska ha ansvar för hur arbetet med mentorer ska organiseras, men 

menar samtidigt att en mentor kan vara en person som har annan utbildning än 

lärarutbildning. Gymnasieutredningen bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att ett flertal olika åtgärder behövs för att 

stärka läraryrkets attraktionskraft och lärarnas arbetsvillkor. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionens att-sats 1, 2, 4 besvarade 

att avslå motionens tredje att-sats 
 

 

Gör det plikt, kräv din rätt är av tidiga arbetarrörelsens ledord som kan vara vägledande 

på ett av skolans områden som inte stått högt på agendan i skoldebatten. I 

gymnasieskolan idag har skolan inte rätt, att i strid mot elevens vilja, hålla kvar eleven 

en årskurs. Det finns med andra ord ingen gräns för hur många F (underkänt) eller 

streck  en elev kan ha i årskurs 1 för att ändå kunna gå vidare till årskurs 2 och sedan 

till årskurs 3. I slutändan kan en elev fira studenten utan ett enda godkänt betyg. Att 

inte ha en begräsning av antal tillåtna F för att kunna gå vidare till nästa årskurs är ett 

svek mot både enskilda elever och skolan. På högskolan är motsatta principer 

rådande och en elev som inte har klarat A- kurser får inte påbörja B- kurser. 
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Eftersom kurserna inom gymnasieskolan, i likhet med högskolan, bygger på 

progression ska det inte ens vara möjligt att klara fördjupningskurserna i de senare 

årskurserna om man inte tillskansat sig de översiktliga kunskaperna i grundkurserna. 

Enskilda elevers beslut att gå vidare till nästa årskurs, i strid mot skolledningens och 

lärares rekommendationer och trots många underkända betyg, kan ha att göra med 

andra faktorer än vad eleven tror är bäst för sina akademiska resultat. Exempelvis är 

en vanlig orsak att eleven inte vill bryta med sin klass eller att hen finner det socialt 

stigmatiserande att gå om en årskurs.  

 

Väl i nästa årskurs får eleverna med många F dubbel arbetsbörda eftersom de då ska 

skriva prövningar i ämnena de inte lyckats uppnå godkänt i under föregående skolår. 

En prövning ska motsvara hela kursens innehåll och ske genom självstudier. Det 

säger sig självt att skriva flera prövningar parallellt med ett ordinarie heltidsschema 

närmast alltid blir övermäktigt för studiesvaga, lågpresterande, problemtyngda eller 

omotiverade eleverna som föregående år inte visat på grundläggande kunskaper i 

flera eller samtliga av ämnena. Som skolförordningen är utformad tvingas skolan i 

dessa fall, ofta med stor frustration, ta ett beslut som på förhand är dömt att 

misslyckas. Ett krav för vad som krävs för att gå vidare till nästa årskurs skulle kunna 

se ut på olika sätt. En möjlighet är att upprätta en absolut gräns över hur många F en 

elev får ha men det går också att införa en snävare gräns när det handlar om hur 

många F av karaktärsämnena för programmet som är de max tillåtna för att fortsätta 

till nästa årskurs. Detta kan motiveras med att det inte är möjligt att tillgodogöras det 

programspecifika innehållet nästkommande årskurs utan baskunskaper som hör till 

programmet. För att vara konkret är det svårt för exempelvis en frisörelev med 

underkänt i många av frisörämnena från årskurs 1 att kunna tillgodogöra sig 

arbetsplatsförlagd utbildning där kunskaperna (som inte finns) ska tillämpas i 

yrkespraktik.  

 

Tydliga krav för vad som krävs för att gå vidare till nästa årskurs skulle ge många 

elever ett nödvändigt incitament att ta tag i sina studier tidigt istället för att skjuta på 

dem i hopp om att det ska bli enklare senare, vilket ungdomar kan göra utan att det 

för den skull ligger någon realism i förhoppningen.  Vi bör hjälpa ungdomar att ta 

ansvar och det gör man bäst med att ställa tydliga krav. Det är ett svek mot eleverna 

att inte ha en sådan gräns som jag beskrivit, vilket indirekt uppmuntrar dem till att ta 

oansvariga beslut med stora negativa konsekvenser för dem själva och för samhället 

som följd. Vid sidan av problemen som drabbar individuella eleven kan även skolan 

bli negativt drabbad. Elever som har hög frånvaro och struntar i sina studier men 

vistas på skolan i andra syften kan ha en negativ inverkan på skolans trygghet och 

andra elevers känsla av säkerhet och trygghet. 
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Motionen yrkar för att S ska ta ställning för:  

- att stärka gymnasieskolans rätt att låta elever gå om årskurser.  

- att upprätta riktlinjer för en gränssättning om vad som krävs för att kunna gå vidare i 
gymnasieskolans årskurser.  

 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 att anta motionen som 

arbetarekommunens egen. 

 

Föredragande: Khashayar Farmanbar 
 

Det är riktigt som motionären skriver att ett godkänt betyg på en gymnasiekurs inte 

är en förutsättning för att påbörja nästa kurs. Gymnasieskolan är inte organiserad i 

årskurser så det finns inget formellt beslut om att ”flytta upp” elever i nästa årskurs.  

 

Ett problem är dock att det emellanåt finns begränsade möjligheter att läsa om en 

kurs vid flera tillfällen under året, men avsikten är att skolan ska erbjuda eleven 

möjlighet till ytterligare undervisning i syfte att klara kursmålen. Regeringen kommer 

under våren 2018 lägga fram flera förslag i syfte att öka genomströmningen i 

gymnasiet så att fler kan fullfölja en gymnasieutbildning. Det handlar bl.a. om stärkt 

stöd, mentorskap, tidigare insatser mot frånvaro men också om förbättringar i 

introduktionsprogrammen för elever som inte är behöriga till nationella program.  

 

Regeringen avser också att utreda en förändring från kursbetyg till ämnesbetyg för 

gymnasieskolan. Med ett ämnesbetyg ökar möjligheten att under en längre tid jobba 

med elevens kunskaper i olika moment innan betyg sätts. 

 

Distriktsstyrelsens bedömning och den socialdemokratiskt ledda regeringens 

inställning är att gymnasieskolan i högre grad behöver anpassa sitt stöd och sin 

organisation så att alla elever får en möjlighet att klara gymnasiet. Motionen kan i det 

sammanhanget tolkas att ensidigt lägga ansvaret för att nå skolans mål på eleverna.  

 

Socialdemokratiskt ledda regeringen gymnasieproposition som läggs inom kort 

betonar skolans ansvar för stöd, mentorskap, rektors ansvar för att uppmärksamma 

och åtgärda frånvaro och olika insatser för att staga upp och förbättra kvaliteten på 

introduktionsprogrammen. 
 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
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att avslå motionen 

 

 

Intresset för dans i skolan ökar och idag finns dans på schemat under ledning av 

danslärare i ett hundratal kommuner. Via Skapande skola-satsningen möter tusentals 

elever dansen i projektform, men långt ifrån alla kommuner väljer att satsa på det.  

    Dans finns i alla kulturer och är ett universellt språk, liksom bild/form- och 

musikuttrycken. Vi har behov av det från det vi är små och förutom att man tränar 

motorik, finns självklart andra positiva bieffekter. I idrottsämnet finns dans med, 

men då som en mycket liten del av timplanen. Varför måste en så självklar del av oss 

vara satt på undantag? 

    I skolan behövs mer fysisk aktivitet och skolan behöver föryngra sin syn på hur 

kunskap implementeras. Barnen behöver röra på sig mer. I den takt man låter dem 

bli mer stillasittande, kommer man se folkhälsosjukdomar som följer dessa 

generationer i spåren. Det kommer kosta pengar.  

     I den nya läroplanen Lgr 11 lyfts dansen fram och skolor bör därför hitta former 

för att fler elever får möta kunskapsområdet Dans.  

Behovet av kompetensutveckling i dans för klasslärare, idrottslärare, fritidspedagoger 

och annan skolpersonal är stort, och efterfrågan på danslärare ökar i hela landet. 

Luleå tekniska universitet bedriver sedan 2003 Sveriges första Danslärarutbildning 

och hösten 2011 startade lärarutbildning i dans på Dans- och Cirkushögskolan i 

samverkan med Stockholms Universitet.  

Målen med t. ex projektet Dans i skolan har varit att alla elever ska få tillgång till 

dansen som kunskapsområde i skolan och att stärka dans genom metodutveckling 

och forskning.  

 

Jag föreslår  

- Att distriktårskongressen uppmanar s-företrädare i riksdagen från 

Stockholms län att verka för att Kunskapsområdet Dans på sikt ges 

ännu mer utrymme i grundskolan. 

 

Catharina Fridén Hedrenius, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionen som sin egen. 
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Distriktsstyrelsens föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson 

 

Socialdemokraterna har alltid lagt stor vikt vid att skapa en jämlik skola där barn och 

unga, oavsett bakgrund, får ta del av adekvat utbildning men också får uppleva nya 

saker och ägna sig åt aktiviteter som frigör deras sinnen och inspirerar de till våga 

tänka stort. I detta har kulturen och idrotten i skolan en viktig roll.  

Vi ser hur kulturen och idrotten under skolåren har positiva inverkan för barn och 

ungas livsval men också välmående längre fram i livet. Det var därför beklagligt att 

Alliansregeringen avskaffade 2011 de estetiska ämnena i gymnasiet, förutom den 

förlust som det innebär för eleverna, som får svårare att bekanta sig med musik, bild 

och form, innebär det också ett hårt slag mot Sveriges fortsatta konkurrens- och 

innovationskraft. Vi riskerar att tappa begåvande och intresserade unga som annars 

hade valt dessa yrkesområden.  

Motionären lyfter i sin motion att dans och andra kulturyttringar i skolan leder till 

rörelse och aktivitet hos barn och unga och pekar på positiva effekterna för 

skolarbetet och folkhälsan i stort.  Motionären berör en viktig fråga då studier visar 

att stillasittandet hos barn och unga ökar och att fler barn lider av barnfetma, något 

som kan ha livslångt verkan på individens hälsa.  

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har flertal olika satsningar gjorts för att 

bemöta stillasittandet hos barn och unga. Några av dessa satsningar har varit mer 

pengar till landets friluftsorganisationer samt ett statsbidrag riktad till att fräscha upp 

gymnastiksalar och duschrum eller till att förbättra utemiljön på förskolor, skolor och 

fritidshem.  

 

Ännu ett steg som har tagits är regeringens nu förslag på fler idrottstimmar i 

grundskolan. Förhoppningen är att det ska motsvara en timme mer gymnastik i 

högstadiet. Detta förslag innebär också att regeringen satsar på att utbilda fler lärare i 

idrott och hälsa för att bemöta den brist som finns idag.  Regeringen har också infört 

ett bidrag som skolor kan söka för att blanda in mer fysisk aktivitet i den övriga 

undervisningen.  

Utöver satsningar på mer idrott och hälsa i skolan har regeringen i budgeten för 2018 

presenterade en historiskt stor satsning, på 745 miljoner kronor, på kulturområdet. 

En satsning som i kombination med satsningar på utbildning och trygghet skapar ett 

samhälle där människor får chans att förverkliga sig själva och känna framtidstro. 

Kulturbudgeten har barn och unga i fokus men innehåller också satsningar för 

konstnärer och kulturarbetare. 

I budgeten finns även satsningar på ”Skapande skola” som ämnar till att stärka 

samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola ska göra 

det möjligt för fler elever att få tillgång till kulturens alla uttrycksform och som ett 
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komplement till skolornas egen kulturbudget.  Statsbidraget som är på cirka 170 

miljoner kronor per år, fördelas via Kulturrådet och går till grundskolans årskurs F-9, 

förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den 

påföljande höst- och vårterminen. 

Under 2017 fördelade Kulturrådet 177 miljoner kronor till professionell 

kulturverksamhet i skolan. 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i 

grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Pengarna fördelas 

på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor. 

 

Distriktsstyrelsen håller med motionären om att kultur och rörelse i skolan är av stor 

vikt. Vi Socialdemokrater måste se till att alltid värna om alla barn och ungas tillgång 

till idrott och kultur, både i och utanför skolan. Däremot anser inte distriktsstyrelsen 

att det varken är regeringens eller riksdagsledamöters uppgift att ingripa för ofta i 

skolans läroplan. Skolan och utbildningsväsendet mår bättre av att få ta sig an de 

utmaningar som redan finns idag och fortsätta verka för att vända de senaste årens 

negativa utveckling i skolan.  

Från politikens sida ska vi fortsätta skapa förutsättningar och besluta om inriktningar 

som gör det möjligt för skolor att införliva mer kultur och idrott i sin undervisning.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta  

 

att avslå motionen 

 

 

I den moderna historien har det jämlika samhället i dess socialdemokratiska form 

visat sig överlägset alla andra samhällsformer. I ett uttalande har Tyresö 

Arbetarekommun tidigare konstaterat att det jämlika samhället är överlägset andra 

alternativ, eftersom ”arbetslösheten är lägre, skolresultaten är bättre, äldres livsvillkor 

är bättre, människor har bättre hälsa, lever längre, har mindre oro och ångest, färre 

har psykiska sjukdomar, barnadödligheten är lägre, antalet tonårsgraviditeter är färre, 

färre har problem med fetma, drogmissbruk och alkoholmissbruk; våld, kriminalitet 

och mord är mindre vanligt och färre sitter i fängelse ju mera jämlikt ett samhälle är. 

Människor har dessutom större förtroende för varandra, politiker, myndigheter och 

företag i mer jämlika samhällen. Allt detta är avgörande för alla människors 
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välbefinnande. Därmed är också det mer jämlika samhället det bästa för demokratin, 

för den ekonomiska utvecklingen och välfärden.” 

 

Kombinationen av demokratiska samhällen med starka liberala mänskliga fri- och 

rättigheter och en politik för jämlikhet har skapat fria och självständiga människor 

med en vilja att förverkliga sig själva, samtidigt som de har erkänt de ömsesidiga 

relationer som finns mellan människor i ett samhälle. Kort sagt har det svenska och 

nordiska samhällena visat sig mycket framgångsrika i en internationell jämförelse.  

 

Hjalmar Branting uttryckte tanken på jämlikhet som att ”alla människor ska få 

chansen att förverkliga sina bästa stämningars längtan”. Det är bara i det jämlika 

samhället som alla människor ges den chansen.  

 

Ojämlikhetens historia 

Så länge det har funnits människor har det funnits ojämlikhet, men naturligtvis i olika 

utsträckning. Lite schematiskt kan en säga att ojämlikheten ökade under 1800-talet 

och 1900-talet, huvudsakligen beroende på att Västeuropa och USA utvecklades 

ekonomiskt medan Kina och Indien inte gjorde det.3minskade ojämlikheten i 

samband med världskrig och katastrofer, vilket ekonomer som Thomas Piketty och 

Branko Milanovic konstaterar, även om de ser lite olika på om det är ojämlikheten 

som skapar kriserna eller inte. När slutet av 1900-talet diskuteras, så hävdas ibland att 

ojämlikheten ökat och sedan 80-talet ökat kraftigt. Sanningen är mer sammansatt än 

så. Under de senaste decennierna har faktiskt den totala ojämlikheten minskat mätt 

som total ginikoefficient. 1988 till 2011 minskade ginivärdet mellan 72,2 till 67,0 

2011. Siffrorna kan problematiseras, vilket också Milanovic gör. Sammanvägt kan en 

nog säga att den totala ojämlikheten är stabil under perioden. Samtidigt är det också 

helt riktigt att översta procenten av världens befolkning har blivit betydligt rikare 

under perioden.4 Alltså kan en säga att ökningen av ojämlikheten idag inte drivs av 

skillnader mellan länder, utan av skillnader inom länder. Just nu pågår exempelvis ett 

skifte där delar av Asien passerar Europa i ekonomisk utveckling. Ojämlikheten 

minskar just nu mellan europeisk och asiatiska medelklassen.5 Vi har också delar av 

USA som har en levnadsstandard som är i likhet med flera afrikanska länder. Detta 

bör tolkas som en rörelse mot minskad global ojämlikhet mellan länder, utmaningen 

är dock att ojämlikheten ökar inom länderna. Globalisering och teknologisk 

utveckling har sedan 80-talet ökat ojämlikheten och de stora vinnarna är de absolut 

rikaste och de stora förlorarna är i mångt och mycket medelklassen i industrialiserade 

länder som USA, men även vissa europeiska länder.6 Medelklassen i de rika länderna 
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har pressats mellan sina egna länders höginkomsttagare och billig arbetskraft i 

tillväxtländer.7 

 

Historiskt har ojämlikheten minskat på grund av elakartade orsaker som krig, 

naturkatastrofer och kriser. Branko Milanovic pekar på goda faktorer som har verkat 

i jämlik riktning. Han pekar bland annat på utbildning, progressiv beskattning, samt 

välorganiserade fackföreningar. Kort sagt är de goda faktorerna en progressiv politik. 

I många avseenden pekar Branko Milanovic helt enkelt ut områden där den Svenska 

och Nordiska modellen är stark.  

 

En naturlig konsekvens av detta borde vara att komplettera svenskt bistånd med 

olika sätt att sprida den Svenska och Nordiska modellen, då detta torde minska 

ojämlikheterna i de länder där det prövas. Vi behöver alltså hitta former för att sprida 

den nordiska och svenska modellen i världen, då det torde vara en möjlig väg att 

minska ojämlikheten i världens olika länder. Ett initiativ som tagits av vårt parti är 

Global Deal, som har gått från att vara ett partiinitiativ till svensk utrikespolitik. Å 

andra sidan har vi den feministiska utrikespolitiken, som är just svensk utrikespolitik, 

men som i förlängningen över tid behöver bli socialdemokratisk utrikespolitik.  

 

För att fortsätta socialdemokraternas internationella arbete behöver flera saker göras. 

Vi behöver inom ramen för det internationella arbetet verka för att stärka den 

internationella fackföreningsrörelsen. Det internationella arbetet i partiet behöver ges 

fler resurser och få större utrymme. Ett sätt att göra detta kan vara att stadgefästa 

rollen som biträdande partisekreterare, såsom internationella sekreterare.  

 

Sverige i Europa 

Sverige har en roll som ökar i betydelse, men som kan bli ännu starkare. Det är 

naturligt att vi strävar efter att vara ett land som för fram progressiva åsikter och har 

en central roll i Europa. 

 

Ett starkt EU är viktigt om Europa ska kunna vara ledande i viktiga frågor som är 

centrala för jämlikheten. En central fråga är möjligheten att ta ut skatt. Under de 

senaste decennierna har vi sätt en minskning av det procentuella skatteuttaget från 

företag, vilket motiverats med, i just dessa länder, att skattebasen ökats då fler företag 

sökt sig just dit där den procentuella företagsskatten är lägst. Detta riskerar leda till en 

kapplöpning mot botten och är troligen oförenligt med ett jämlikt samhälle. En 

utmaning med detta är att skatten på arbete ökar i relation till skatten på vinster hos 

företag. Det i sin tur leder till en relativt sätt högre beskattning på mindre företag i 

förhållande till framgångsrika multinationella dito. Det motverkar inte ojämlikhet. 

                                                 



20 

 

 

Socialdemokratins roll i Europa torde vara dels att motverka en rörelse mot botten. 

Det är inte oproblematiskt då frågan om skatt anses och i stor utsträckning bör 

beslutas i respektive nationalstat. Å andra sidan är det inte rimligt att stater inom EU 

väljer skattesatser som inte huvudsakligen är avsedda för att det är en välavvägd 

skattenivå, utan för att få företag att flytta mellan länder. Sverige måste vara ledande i 

att ett regelverk tas fram som hindrar denna rörelse. 

 

I grunden är det positivt att människor, varor och kapital kan röra sig fritt inom EU. 

Däremot ska det naturligtvis inte jämställas med att individer kan välja var de kan 

beskattas. Med hjälp av mer eller mindre sinnrika skatteupplägg flyttas pengar till 

skatteparadis, även till länder inom EU, såsom Luxemburg och Malta, samt Schweiz 

som har ett nära samarbete med EU. Det är orimligt att den typen av skattelösningar 

härbärgeras inom EU-samarbete och Sverige behöver därför vara beredda att inom 

ramen för kommande EU-budgetprocess vara beredda att stoppa en 

överenskommelse om dessa frågor inte löses ut.  

 

Slutligen är EU stort nog för att kunna utreda och införa en transaktionsskatt på 

kapital, en så kallad Tobinskatt. Då frågan i delar av Europa har momentum bör vi 

Socialdemokraterna i Stockholms Län ställa sig bakom en sådan tanke, även om den 

enbart kan införas om den faktiskt tros få avsedd effekt och inte bara leder till att 

kapital lämnar EU. 

 

Den nordiska modellen 

Utgångspunkterna för det som brukar kallas den nordiska modellen är värden som 

säger att vi bör vara effektiva, arbetande, jämställda och jämlika. 

 

Medborgarna i den nordiska länderna har mer tillit till varandra och statliga 

institutioner, samt är mer samarbetsinriktade och öppna för omvärlden. Dessutom 

finns ett starkt patos för att dela och en tydlig etisk tanke kring värdet av studier och 

arbete.  

 

De tre pelarna i den ekonomiska modellen är ekonomisk politik, offentlig och 

generell välfärd, samt en sammanhållen arbetsmarknad med starka fackförbund och 

arbetsgivare. En del av en sund ekonomisk politik är progressiva och vältilltagna 

skatter. I en omvärld där länder tävlar mot botten i skattesystemet, måste Norden stå 

emot den utvecklingen. 

 

Flera av fundamenten i den nordiska modellen är lika med hur Sverige och den 

svenska modellen ser ut. Då de likheter i samhällssystem som vi har i Norden svarar 
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på en del av de utmaningar som ojämlika länder står inför bör de nordiska länderna 

gemensamt arbeta för att sprida vår samhällsmodell.  

 

Jämlikheten i Sverige 

Under de senaste decennierna med flera ekonomiska kriser har Sverige klarat sig 

bättre än många jämförbara länder. Vi skiljer oss också i så måtto att medelklassen 

har fått del av de landvinningar, som i många andra länder bara har tillfallit de allra 

rikaste. I länder som Belgien och USA har vanligt folk fått se minskande reallöner 

över tid. Det skulle kunna vara en av orsakerna till den ökande populism som vi sett i 

världen under samma period.  

 

Sverige har under de senaste decennierna minskat skatterna för de rika. Arvsskatt, 

förmögenhetsskatt och fastighetsskatten har tagits bort. Det är inte oproblematiskt 

att dessa skatter tagits bort, då det har minskat progressiviteten i skattesystemet. 

Samtidigt var flera av skatterna kontroversiella. Antingen hade de inget stöd i 

folkdjupet eller så träffade de inte riktigt rätt, såsom förmögenhetsskatten som blev 

en skatt för medelklassen emedan den fick karaktären av valfrihet för de rikaste. 

Detta är naturligtvis orimligt. Socialdemokratin får aldrig hän falla år plakatpolitik, 

utan måste sträva efter reformer som ökar beskattningen av de allra rikaste och inte 

som tidigare betalas huvudsakligen av medelklass och övre medelklass men ter sig 

som valfria för de rikaste procenten i befolkningen. 

 

Jämlik hälsa 

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet. För varje timme 

som går ökar genomsnittslivslängden med sju minuter. De flesta kan se fram emot ett 

både längre och friskare liv än tidigare generationer. Kort sagt är Sverige ett bra land 

att leva i ur folkhälsosynpunkt. Den goda hälsan är dock inte jämlikt fördelad i 

befolkningen, vilket till stor del hänger samman med att människor lever under olika 

socioekonomiska förhållanden. Till exempel är den återstående medellivslängden vid 

trettio års ålder fem år kortare bland både kvinnor och män med kort utbildning 

jämfört med kvinnor och män med lång utbildning. Skillnaderna är dessutom 

ökande.8 

 

Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydliga nästan oavsett vilket 

hälsoproblem det gäller. Möjligheten att arbeta ett helt arbetsliv varierar också för 

olika grupper i befolkningen. Detta får betydelse för individens ekonomi, särskilt 

under tiden som pensionär. Därför tillsatte Gabriel Wikström och den 

Socialdemokratiskt ledda regeringen Kommissionen för jämlik hälsa.  
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En ojämlik hälsa tar sin utgångspunkt i ett ojämlikt samhälle.  I sina slutsatser 

konstaterar Kommissionen att om det ska vara möjligt att sluta hälsoklyftan i en 

generation måste ett systematiskt och tvärsektoriellt arbete genomföras med att 

minska ojämlikheten. 

 

Tyresö Arbetarekommun föreslår därför distriktskongressen: 

 

Att anta motionen i sin helhet och verka för att intentionerna i motion verkställs på ett adekvat 

sätt. 

Att verka för att resurserna som avsätts till internationellt arbete inom Socialdemokraterna ökar. 

Att verka för att Socialdemokraterna stadgebundet ska välja en Biträdande partisekreterare som 

tillika är Internationell sekreterare.  

Att verka för att Sverige inom ramen för EU-samarbetet verkar för att ta fram ett regelverk som 

hindrar en rörelse mot botten i fråga om företagsskatter. 

Att verka för att Sverige inom kommande budgetprocess i EU ställer krav på avvecklande av 

skatteparadis inom EU. 

Att verka pådrivande för att en s.k. Tobinskatt införs inom EU. 

Att verka för att Nordiska Rådet sprider den nordiska modellen i Europa och Världen.  

Att verka för att ett tvärsektoriellt arbete inom Regeringskansliet skapas i enlighet med 

Kommissionen för jämlik hälsas intentioner.  

Att motionen sänds till Lensbänken i riksdagen med intentionen att de skall arbeta för att 

verkställa de förslag i motionen som åligger riksdagsarbetet.  

Medlemsmötet beslutade den 28 november 2017 att skicka in motionen till distriktskongressen som 

arbetarekommunens egen 

 

 

Föredragande: Boel Godner 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens inställning att strävan efter det jämlika samhället 

är en bärande del av det socialdemokratiska partiets arv och framgångsrecept. En 

modern och framtidsinriktad socialdemokrati behöver leverera nya reformer för ökad 

jämlikhet i samhället. I en allt mer internationaliserad värld är det dessutom viktigt 

med ett aktivt arbete inom EU och internationella organisationer. Inte minst 

avseende åtgärder för att förhindra undandragande av skatter genom användande av 

så kallade ”skatteparadis” och andra skatteupplägg. I detta arbete spelar den 

socialdemokratiskt ledda regeringen en nyckelroll. Breda skattebaser och försvårande 

av skatteplanering är prioriterat och regeringen genomför et omfattande arbete både 

nationellt, inom EU och internationellt för att försvåra för skatteplanering. När det 
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gäller frågan om införande av en Tobin-skatt är bedömningen att för att den ska bli 

verkningsfull behöver en sådan skatt införas på internationell nivå. Av förklarliga skäl 

är det därmed en lång väg kvar innan en Tobin-skatt kan realiseras. Finanssektorn är 

dock underbeskattad och därför har regeringen prioriterat att arbeta för ett införande 

av en bankskatt.  
 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

Den mångfacetterade skolan som vilar på en grund av evidens, trygghet och utrymme 

för mångfald är i dag en självklarhet i Sverige. Skolsystemet har kommit en lång väg 

mot en skola som värnar elevers intressen, demokratiska processer och det reella 

hälsoarbetet. Men i skolsystemet ryms en hel del utveckling och vi har många 

förbättringar att se fram emot i framtiden, detta arbete får aldrig avstanna eller sluta 

utvecklas.  

Tyresö Arbetarekommun har identifierat flertalet områden där vi ser att arbetet i 

skolsystemet kan fokuseras i högre utsträckning och där politiken ska kunna hitta sin 

självklara roll: 

En mer jämlik skolstart 

En viktig förutsättning för att skolan ska kunna nära elevers förmågor och tillse att 

samtliga elever får tillgång till samma möjligheter är en likvärdig start. Idag är dock 

evidensen tydlig, det finns en reell korrelation mellan försämrade möjligheter i 

skolvärlden och när på året barnet är fött. Försäkringskassan har gått så långt som att 

konstatera följande:  

Sammanfattningsvis har vi visat att det finns en klar överrisk för att uppbära någon 

form av funktionshinderförmån för barn födda sent på året. Vi bedömer att 

resultaten är generaliserbara till barn som mognar något senare än snittet. Ett antal 

individer kommer varje år att på grund av tidig skolstart riskera ett livslångt 

utanförskap och en relativ fattigdom 

Det är med andra ord av vikt att göra skolstarten mer flexibel i förhållande till 

utvecklingsnivå för att få en mer jämlik start i livet. 

Förhöjda kunskapsresultat i skolan skapar förutsättningar för frihet 

Den främsta utmaningen som skolsystemet står inför är att höja kunskapsresultaten. 

Två av förutsättningar för höjd generell kunskap är en hög lärartäthet samt en 

likvärdig skola, där samtliga barn ges adekvata förutsättningar.  

I det arbetet är skolans kompenserande resurs som kravställare på elever av stor vikt. 

Den kravställning som finns på hemmaplan får helt enkelt inte diktera de krav och 
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möjligheter till att strävan premieras som eleverna får i kunskapsinhämtningen. I 

detta arbete bör lärare få större möjlighet att faktiskt vara lärare, att lärandet uppstår i 

mötet mellan lärare och elev är ingen hemlighet.  

För att underlätta för lärare att fokusera på just mötet och den pedagogiska 

verksamheten bör skolan därför stärkas upp av icke pedagogisk personal som kan 

utföra arbetsuppgifter som tidigare låg på lärarassistenter. 

Ett skolval som minskar segregationen 

Bostadsmarknaden i både Sverige och Stockholms Län präglas idag av segregation. 

Segregationen har dessutom ökat under de senaste decennierna. Skolans roll har i 

denna kontext varit att motverka just segregation och skapa likvärdiga möjligheter till 

lärande för alla barn, oavsett bakgrund.  

 

Med start åren innan millenniumskiftet introducerades skolval i regionen. Idén som 

sådan, att barn och föräldrar ska kunna välja skola måste betraktas som en positiv 

förändring. I dess kölvatten kom tyvärr system för att allokera resurser som nästan 

enbart är baserat på antal elever, inte elevernas behov. Vidare har den fria 

etableringsrätten ihop med det nuvarande skolvalssystemet ökat ojämlikheten. Dessa 

system måste förändras för att skapa en jämlik skola, där alla barn ges samma chans. 

 

Samtidigt har många barn och vuxna sett fördelarna med att kunna välja skola. En 

framtida skolregion behöver därför innehålla ett skolval, som inte är utformat som 

dagens system, där vissa personers val görs på andras bekostnad. 

Globalisering ställer nygamla utmaningar på sin spets.  

I dagens globaliserade och digitaliserade samhälle finns det en enorm 

utvecklingspotential både på individnivå, men även på strukturell nivå. För att kunna 

möta de utmaningarna och faktiskt kunna tillskansa sig de möjligheter som 

globaliseringen ändå tillför måste ett land som Sverige ligga i framkant vad gäller 

idérikedom och innovation.  

Men kommunikationen ligger ändå till grund för de breda möjligheter Sverige står 

inför, då är det också av vikt att skolsystemet anpassas efter de 

kommunikationsmöjligheter som öppnar sig. För att kunna ta del av världen är 

flerspråkighet en av de viktigaste komponenterna. Svenska skolungdomar har idag 

stor kompetens i andraspråket engelska men däremot finns det brister i tredjespråk, 

därför bör skolsystemet anpassas efter EUs övergripande språkpolitik och arbeta i 

högre utsträckning för att främja tredjespråket.  

En skolpolitisk strategi för utveckling av flerspråkighet bör tas fram på nationell nivå.  

Hälsa, en viktig komponent under skoldagen  

En stor samhällsutmaning idag är den ökande ohälsan bland barn och unga, både den 

somatiska och psykiska. Vilket med stor sannolikhet korrelerar med minskad fysisk 

aktivitet. Forskningen är tydlig, barn och ungdomar rör på sig mindre nu för tiden 

vilket har tydliga samband med den psykiska ohälsan.  
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För att stärka samhället och skolsituationen i stort och skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för våra barn och unga så behövs det krafttag. Att fysisk aktivitet ökar 

koncentrationsförmåga och välmående är etablerat inom forskningen och det är 

något som behöver tas på allvar. Det behövs ett helhetsgrepp för att öka den fysiska 

aktiviteten bland barn och ungdomar.  

Därför man dels utvidga antalet timmar skolidrott på schemat, dels bör skolan få ett 

uppdrag att öka vardagsmotionen för barn och ungdomar samt reformera 

skolidrotten så att fler har motivation och möjlighet att delta.  

Aktiv politik för att begränsa barns närhet till kemikalier 

Att kemikalier i vår vardag är ett hälsoproblem är vedertaget, det bedrivs också 

arbeten på olika nivåer för att motverka detta. Barn är generellt mer utsatta för 

vardagsgifter, dels på grund av att de ofta befinner sig nära kemikalierika material, 

t.ex. golv. Dels på grund av de i förhållande till kroppsvikt äter mer än vuxna.  

Det är alltså angeläget att kemikaliearbetet i högre utsträckning fokuserar på miljöer 

där barn vistas, ett sådant område är förskolan, men naturligtvis även skolan. Det 

strategiska arbetet måste bli starkare i fråga om kunskaper bland den personal som 

planerar byggnationer, inköp och rengöring och vädring.  

Det som dock ofta brister är kommunernas intentioner att ställa om till en mer giftfri 

vardag för våra barn. Ett alternativ är att öka statlig närvaro för att öka incitamenten 

för att kommunerna i större utsträckning skall ställa om mot giftfria förskolor.  

Därför bör frekventa kontroller av förskolor och skolor införas och resultatet av 

dessa bör offentliggöras. 

En stärkt demokrati genom aktivt arbete.  

Demokratiprocessen i skolan visar en nedåtgående trend, där den politiska aktiviteten 

sviktar även om engagemanget bland ungdomar idag är minst lika stort som under 

förra milleniet. Att öka möjligheterna för elever att tillskansa sig information och bli 

aktiva inom politiken är ett steg mot att öka medvetenheten om det representativa 

demokratisystem som vi tillämpar i Sverige.  

En viktig del i demokratiarbetet är att få människor i stort att engagera sig, kanske 

främst ungdomar, i våra politiska system. En viktig roll i detta arbete spelar 

ungdomsförbunden, men dessa behöver adekvata möjligheter att faktiskt informera 

och prata med ungdomar.  

Därför bör ett arbete inledas för att ge ungdomsförbunden större möjligheter att 

komma in i skolmiljön och prata med ungdomar. 

 

Tyresö Arbetarekommun föreslår därför distriktskongressen 

Att anta motionen i sin helhet och verka för att intentionerna i motion verkställs på ett adekvat sätt 

Att verka för en mer flexibel skolstart som tillgodoser olika individers utveckling. 

Att se över hur de arbetsuppgifter som utfördes av lärarassistenter kan hanteras av andra personer 

eller professioner än lärare för att frigöra tid för lärarnas pedagogiska uppdrag. 
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Att partidistriktet tar fram en alternativ skolvalsmodell, som bättre ger alla elever en likvärdig 

chans. 

Att verka för en nationell strategi för att öka svenska elevers flerspråkighet. 

Att verka för ökad vardagsmotion i skolan. 

Att verka för en reformering av skolidrotten för att öka barns fysiska aktivitet. 

Att frekventa kontroller av förskolor och skolors fysiska miljö införs, erforderliga resurser ges 

ansvarig myndighet och resultatet av dessa bör offentliggöras, allt för att minska motverka att barn 

exponeras för kemikalier. 

Att verka för att ungdomsförbund i högre utsträckning ges tillträde till skolans lokaler. 

Att motionen sänds till landstingsgruppen med intentionen att de arbetar för att verkställa de förslag 

i motionen som åligger landstinget. 

Att motionen sänds till Lensbänken i riksdagen med intentionen att de skall arbeta för att 

verkställa de förslag i motionen som åligger riksdagsarbetet.  

 

Medlemsmötet beslutade den 28 november 2017 att skicka in motionen som 

arbetarekommunens egen. 

Föredragande: Boel Godner 

 

Distriktsstyrelsen välkomnar engagemanget i skolfrågor. Motionären vill se 

förändringar i skolsystemet för att öka jämlikheten, trivseln och resultaten i vår skola.  

Många av oss har egna barn eller barnbarn och har vi inte det så har vi gått i skolan 

själva.  På något sätt berörs vi alla av skolan och har intresse av att den ska vara 

jämlik, trygg, trivsam och innehålla undervisning av hög kvalitet.  Motionens 

intentioner är behjärtansvärda och vi är nog alla överens om att skolan är en av de 

absolut viktigaste delarna i vårt samhälle. Den måste fungera, vara likvärdig och locka 

både elever och personal. 

Några av motionens att-satser innehåller önskemål om sådant som redan är möjligt 

som till exempel att-sats 3 om arbetsuppgifter som tidigare utförts av lärarassistenter 

och att-sats 5 som gäller ökad vardagsmotion.  När det gäller miljö- och hälsoskydd 

finns redan idag omfattande regler för skol- och förskolelokaler. 

Sverigedemokraternas intåg på den politiska arenan gjorde i förlängningen att 

rektorer över hela Sverige nekade alla ungdomsförbund möjlighet att informera på 

deras skolor. Distriktsstyrelsen anser att det har gett svåra konsekvenser för 

ungdomars möjlighet att möta politiska aktiva och ställa frågor ansikte mot ansikte 

och håller med motionären om att skolorna ska öppnas för politiska 

ungdomsförbund igen – under ordnade former. 
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Nya skolvalsmodeller kan inte vara partidistriktets uppgift att ta fram och nationell 

strategi för svenska elevers flerspråkighet finns redan.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Att  bifalla att-sats 9 

Att avslå att-sats 1, 2, 4, 5, 7, 10 och 11 

Att anse att-sats 3, 6 och 8 besvarade 

 

Under en följd av år med snabbt växande ekonomiska klyftor i vårt land och globalt 

har Tyresö Arbetarekommun genom uttalanden och motioner verkat för att lyfta 

fram budskapet om det jämlika samhällets fördelar framför det ojämlika samhället.  

Vi har fått gehör från partiledningen genom bl a studiematerialet ”Den Svenska 

Modellen”. Trots en kraftig borgerlig majoritet i riksdagen har också vår 

koalitionsregering lyckats genomdriva en serie reformer för jämlikhet, exempelvis 

förbättringar av a-kassa, sjukförsäkring, rättvisare beskattning av pensionärer, ökade 

resurser till skolans kompensatoriska uppdrag.  

I den kommande valrörelsen är det dags att ta en avgörande debatt med hela 

borgerligheten om ”det jämlika samhället” fördelar. Och den debatten måste tas av 

oss medlemmar på alla nivåer; inom kommunal-, landstings- och rikspolitiken.  

Målet för en sådan tydlig ideologisk valdebatt ska vara att lyfta vårt partis stöd i 

väljaropinionen med mellan 5 och 10 procentenheter. Det är vad som krävs för att 

en tydlig och handlingskraftig majoritetsregering ska kunna bildas inför nästa 

mandatperiod, med uppgift att på ett ännu mera kraftfullt sätt ta itu med de 

ekonomiska klyftorna och orättvisorna.   

Dessbättre får socialdemokratin nu ett allt starkare stöd för sitt budskap om 

jämlikhet i massmedia och av ekonomer, både internationellt och i vårt land. De 

växande ekonomiska klyftorna blir nu belysta på ett sätt som kommer att skapa 

befogad upprördhet inom väljarkåren.  

De så kallade Panama-dokumenten och Paradis-dokumenten som i november 

2017 avslöjats internationellt av en krets på 400 journalister via världens ledande 

massmedier har avslöjat de enorma excesser som en ”snuskigt rik” överklass i vårt 

land och över stora delar av världen ägnar sig åt, genom att i praktiken smita från 

skatter och samhällsansvar.  
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De så kallade rika ländernas ekonomiska samarbetsorgan OECD, liksom 

Världsbanken, betonar nu allt oftare att jämlikhet bidrar till en snabbare och mera 

socialt och ekologiskt hållbar ekonomisk utveckling. Det är ett budskap som länge 

förts fram av två av världens tongivande ekonomer Joseph Stiglitz och Paul 

Krugman. 

Den franske ekonomen Thomas Piketty har i sin succébok, ”Kapitalet i det 21:a 

århundradet” påvisat hur de destruktiva ekonomiska klyftorna nu är på väg att växa 

till den nivå som gällde på 1800-talet d v s långt före demokratins genombrott i 

industrivärlden.  

De brittiska forskarna Kate Pickett och Richard Wilkinson har i sin bok 

“Jämlikhetsanden” övertygande bevisat det jämlika samhällets överlägsenhet på 

praktiskt taget alla livets områden. Den prisbelönade brittiske forskaren Tony Judt 

har i sin mycket lovprisade bok ”Illa far landet” ytterligare byggt under 

jämlikhetsbudskapet filosofiskt och konkret. 

På två helsidor i DN Kultur (3 nov 2017) lyfter Peter Englund fram författaren 

Branko Milanovics bok “Global ojämlikhet. Nya perspektiv I globaliseringens 

tidevarv”. Englund, historiker och ledamot av Svenska Akademien, skriver indignerat 

att “De snuskigt rika har blivit allt fler och allt snuskigt rikare”, men understryker 

samtidigt att “Politiken spelar roll. Vi har ett val. Historien är ett mänskoverk”.  

Den svenske forskaren och samhällsvetaren Per Molander skriver i sin 

uppmärksammade bok “Ojämlikhetens anatomi” att “ett jämlikare samhälle kan vara 

ett bättre alternativ också för dem som inte direkt och på kort sikt gynnas av 

förändringar i den riktningen.” 

I Svenska Dagbladet, av alla tidningar (!) skriver Carl Cederström (5 nov 2017) 

docent i företagsekonomi, i en bokrecension; ”Ekonomisk ojämlikhet gör att 

skillnaderna i människors hälsa och livslängd ökar. Allt fler forskare talar om 

klyftorna som ett hot mot tillväxten. Artikelns rubrik: ”Ohämmat fjäsk för den 

ekonomiska överklassen”. 

I ett sådant debattklimat är det möjligt att ideologiskt pressa tillbaka de borgerliga 

partierna, M, L, C och KD, vars mål är att bilda en högerregering med stöd av SD 

och genomföra ett konsekvent reformprogram för ökade ekonomiska klyftor, genom 

sänkta skatter för de rikaste, minskad ekonomisk omfördelning, sänkta löner och 

försämrad trygghet i arbetslivet.  

 

Därför yrkar vi på att Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikt vid 

sin årskonferens 2018 uttalar sig för 

- att socialdemokratin i kommande valrörelse och på alla nivåer tydligt ska knyta an till och 

stärka den växande opinion som vänder sig mot ojämlikhet och orättvisor  

- att socialdemokratin i kommande valrörelse kraftfullt för fram budskapet om det jämlika 

samhällets fördelar även ekonomiskt framför det ojämlika samhället och  
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- att målet i den kommande valrörelsen ska vara att lägga grunden för en rödgrön majoritet i 

riksdagen  

 

Bror Perjus Eija Räty Ulla Johansson 

 

Medlemsmötet den 28 november 2017 beslutade att sända in motionen till 

distriktskongressen som enskild. 

 

Utlåtande om Motion Det jämlika samhället 

 

Styrelsen för Tyresö Arbetarekommun anser att Socialdemokraternas 

grundvärderingar är väl uttryckta i samtliga våra styrdokument. Tanken om ett 

jämlikt och jämställt med en frihetlig grund är det som på alla nivåer präglar vårat 

synsätt på både den politik vi bedriver men också de budskap vi för fram i vår 

kommunikation. För oss i AK-styrelsen är det självklart att detta arbete sker löpande 

och i samtliga våra forum och politiska handlingsprogram, men också i den externa 

kommunikationen.  

Att arbeta för något annat än en socialdemokratisk valseger och för att kunna bedriva 

så mycket socialdemokratisk politik som möjligt är också helt främmande för AK-

styrelsen. Det är också ett förhållningssätt som kommer att prägla valrörelsen på 

samtliga nivåer.  

 

Därför föreslår AK-styrelsen till medlemsmötet att skicka in motionen som 

enskild.  

 

Föredragande: Boel Godner 

 

Motionären skriver om det jämlika samhället och dess överlägsenhet både mänskligt 

och ekonomiskt. Distriktsstyrelsen delar den åsikten. Vidare delar distriktsstyrelsen 

bilden av att detta är frågor som är en bärande del av den socialdemokratiska 

tanketraditionen som dessutom har ett ökande stöd i den internationella ekonomiska 

debatten. Ett jämlikt samhälle är inte bara mer rättvist, det är också mer ekonomiskt 

hållbart och tillväxtskapande.  

 

Motionens att-satser är dock omöjliga att bifalla då beslut om vad vi ska säga och 

göra i valrörelsen behöver hanteras strategiskt och i ett större sammanhang. 
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 

Som socialdemokrater kan vi aldrig acceptera att människor bokstavligen får stå på 

knä med mössan i hand istället för att mötas som jämlikar. Ändå är det precis vad 

som fortsätter att ske runt om på gator och torg. Vårt parti föddes i vrede och 

frustration över de klassklyftor som präglade det sena 1800-talet. Det borde därför 

vara en självklarhet för oss att reagera kraftfullt och tydligt för att komma till rätta 

med den utsatthet och förnedring som exempelvis romska tiggare från Rumänien 

och Bulgarien idag lever i på våra gator och torg.  

 

Att vara emot det svårt stigmatiserande uttryck för en över- och underordning som 

tiggeri är ett uttryck för är en tydlig vänsterståndpunkt. Att bejaka tiggeriets logik 

innebär en acceptans för välgörenhet som försörjning istället för egen försörjning 

genom arbete och är den generella välfärdens motsats. Det är en borgerlig 

ståndpunkt. 

 

Vi kommer aldrig att acceptera främlingsfientliga och högerkrafters skuldbeläggande 

av den enskilde personen som tvingas tigga. Det är ett fruktansvärt sätt att sparka på 

den som redan befinner sig i en utsatt situation. När vi är emot tiggeri, så är det av 

medmänskliga och solidariska skäl – inte för att slippa se fattigdomen i vitögat. Att 

säga nej till tiggeri handlar för oss om att vilja stärka människovärdet och 

möjligheterna till egen försörjning också för denna utsatta grupp. 

 

När höger- och högerextrema politiker ser ned på tiggarna, så ställer vi dem bland 

oss som jämlikar. När andra struntar i vad som händer med en tiggare som inte 

längre kan få de slantar i muggen som hen har kunnat få, så fokuserar vi på att hitta 

andra – mer värdiga – lösningar på deras försörjning. När främlingsfientliga och 

översittare agerar aggressivt mot enskilda tiggare ställer vi oss upp till deras försvar. 

Vi säger nej till tiggeri, men ja till de människor som hittills har varit hänvisade till 

denna förnedrande form av försörjning. Ingen ska få bära hand på en redan utsatt 

människa som inte hotar eller skadar någon annan.  

 

Det här handlar inte om att spotta på en människa som befinner sig i en utsatt 

situation, utan om att vilja stärka den människans värdighet så att ingen någonsin 
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skulle komma på tanken att se ned på hen. Antydan om att det är rasistiskt att 

förvägra romer att tigga på våra gator och torg faller lätt när den följs av motfrågan 

om någon är för att alla fattiga människor från runt om i Afrika, södra Asien, o s v 

ska ha rätt att komma hit och försörja sig genom tiggeri. Få är positiva till det. Inte 

för att de är rasister, utan för att vi alla snabbt inser att lösningen på 

världsfattigdomen aldrig kan vara att inte ha några hinder för världens fattiga att 

komma hit och tigga. 

 

Vårt svar på utsatthet kan aldrig vara att acceptera en ordning där vi hänvisar 

människor till att tvingas be om allmosor. Att EU-migranter från exempelvis 

Rumänien och Bulgarien tillåts sitta dag ut och dag in på våra gator och torg samt vid 

mataffärer och kollektivtrafik bidrar inte till att lösa problemen med fattigdom och 

utsatthet i deras hemländer. Det skapar inte heller långsiktigt hållbara lösningar på 

deras egen utsatta situation.  

 

Nu måste vi komma tillbaka till vårt svar på fattigdom: utbildning och jobb. EU-

länder som Rumänien och Bulgarien behöver ta ansvar för sina egna medborgare. Vi 

behöver sätta ekonomisk press via EU-medlen på dem att vidta kraftfulla åtgärder 

mot diskriminering och för utbildnings- och jobbmöjligheter.  

Att många av de EU-migranter som tigger på gator och torg ofta är utsatta för olika 

former av utnyttjande: prostitution, kriminalitet, utpressning och slavliknande 

förhållanden är helt oacceptabelt. Det accentuerar behovet av att agera. 

 

Tiggeri är inte värdigt vårt samhälle. Att inte göra något åt tiggeriets orsaker är inte 

heller värdigt en progressiv strävan efter jämlikhet och frihet. Vi behöver minska 

klyftan mellan befolkningen och politiker i denna fråga. Det finns en berättigad 

förväntan från väljarna på att vi ska visa handlingskraft och ta tag i problemet. 

Baserad på en genuin upprördhet över att människor kontinuerligt tvingas stå på knä 

och tigga för att få pengar. 

Fokus behöver nu läggas på att skapa bättre levnadsförhållanden för de människor 

som idag tvingas tigga på svenska gator och torg – och som diskrimineras i sina 

hemländer. 

 

Riktlinjerna från S-kongressen 2017 ger regeringen stort handlingsutrymme att agera:  

”Tiggeri är aldrig en väg ur fattigdom. Tillsammans måste vi motverka tiggeriet och 

dess orsaker. Vi socialdemokrater har i över 100 år kämpat för att riva de strukturer 

som tvingar människor att stå med mössan i hand utlämnade till enskilda välgörare 

och istället byggt ett samhälle där alla får samma möjligheter. I dagens globaliserade 

värld måste den politiska kampen föras vidare i EU.  
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Rätten till utbildning, en grundtrygghet vid sjukdom eller arbetslöshet, möjlighet att 

försörja sig ska gälla i alla EU-länder och för alla landets invånare. Vi kommer inte att 

passivt se på när tiggeri och hemlöshet normaliseras. Flera insatser behöver 

genomföras för att få bort den utsatthet som tiggeri innebär. Vi behöver både verka 

för att de som i dag tigger erbjuds ett alternativ i hemlandet samt skärpa och 

tydliggöra lagar och regler i Sverige.  

 

Vi vill förbjuda människor att tjäna pengar på andras tiggeri. Möjligheten att avhysa 

otillåtna bosättningar behöver bli bättre, samtidigt som de som är på plats måste 

behandlas rättssäkert och med hänsyn till sin situation. Vi vill göra en översyn av 

ordningslagen – samma regler behöver gälla i alla kommuner. Antiziganism får aldrig 

accepteras.  

För att skapa möjlighet till arbete och utbildning för de utsatta EU-medborgare som i 

dag tigger vill vi förstärka de avtal som den socialdemokratiskt ledda regeringen har 

ingått med Rumänien och Bulgarien, samt genom att initiera en bred samverkan 

mellan kommuner och ideella organisationer.” 

Nu är det hög tid att agera vidare utifrån dessa riktlinjer, som vare sig utesluter ett 

förbud eller blundar för behovet av fler insatser för att ge människor en värdig 

försörjning och sysselsättning.  

 

Tiggeri är ovärdigt ett jämlikt samhälle, ovärdigt för den som tvingas tigga, och 

ovärdigt för tanken på ett Europa där medlemsstater tar ansvar – inte accepterar 

(eller utövar) diskriminering. Därför ska vi vägra att acceptera argumentet att det inte 

går att lagstifta bort fattigdom. Vi tror på politikens möjligheter att lösa 

samhällsproblem – också när det gäller tiggeri.  

 

Få kan föreställa sig att arbetarrörelsens pionjärer hade suckat ”det går inte att 

lagstifta bort fattigdomen” som då präglade det svenska samhället. Eller ”det går inte 

att lagstifta eller avtala bort orättvisorna på arbetsmarknaden”. Det var inte genom 

att förorda allmosor eller att stå handfallna inför orättvisor i försörjning som den 

utbredda fattigdomen i Sverige bekämpades under 1900-talet. Det var genom 

reformer. 

 

Konflikten i svensk politik står i grund och botten mellan de som står handfallna 

inför, accepterar eller till och med vill spä på vi-och-dem-samhället – och de som vill 

agera kraftfullt för att komma bort från det. Genom att agera tydligt i tiggerifrågan 

visar vi var vi står. 

 

Tiggeriet på våra gator och torg är förvisso bara en liten glimt av de enorma 

orättvisor som präglar vår värld. Ett av grundproblemen är krocken mellan det 

faktum att vi har byggt upp vår välfärd inom ramen för nationalstatens gränser – och 
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de till synes oöverstigliga globala skillnaderna mellan de som har och de som inte har 

jobb, pengar, framtidstro och trygghet. Tiggeri synliggör att fattigdom och utsatthet 

också finns i Europa. Det lyfter även frågor om solidaritet, medmänsklighet och ett 

anständigt sätt att möta utsatthet ska utformas. 

 

Det finns ändå flera starka progressiva och jämlikhetsorienterade argument för någon 

form av tiggeriförbud – i kombination med mer kraftfulla åtgärder för att komma till 

rätta med tiggeriets orsaker. Vi behöver nu stoppa ett utstuderat uttryck för en vidrig 

över- och underordning på våra gator och torg. Vi behöver stoppa ett systematiskt 

beroende av allmosor. Och vi behöver bättre se människan bakom tiggaren – och 

vägra acceptera att hen ska förnedras genom att tigga.  

 

Det är orimligt att göra liknelser mellan pågående och konstant tiggeri – och den som 

någon enstaka gång behöver be om pengar för att ha råd med en tågbiljett eller en bit 

mat. En sådan skillnad går att utforma i lag- eller förordningstexter. Vi ska inte heller 

acceptera argument om att polisen har bättre saker för sig eller att det inte går att 

implementera ett tiggeriförbud. Polisen ska göra sina prioriteringar, men på sikt 

kommer signalen ändå gå fram till såväl enskilda EU-medborgare som kriminella 

nätverk som utnyttjar utsatta människor: i Sverige accepteras inte tiggeri på offentliga 

platser. 

 

Men framför allt ska vi inte acceptera att andra EU-länder blundar för – eller själva 

utövar – diskriminering mot delar av sin egen befolkning. Alla behöver ta ansvar för 

sina egna medborgare. Syftet med fri rörlighet inom EU var aldrig att diskriminerade 

grupper skulle åka till andra medlemsstater för att fortlöpande tigga. Om så ändå 

sker, så hotar det den fria rörligheten inom EU. Att stoppa möjligheten till 

försörjning genom tiggeri på våra gator och torg ökar trycket på länder som 

Rumänien och Bulgarien att skapa andra, mer långsiktigt hållbara, sysselsättningar för 

dessa medborgare.  

 

Vårt agerande bör inte präglas av vare sig handlingsförlamning eller onödigt drastiska 

åtgärder. Vi kan fasa ut tiggeriet på ett sätt som gör att de som inte längre kan få in 

pengar via tiggeriet istället kan få andra försörjningsmöjligheter. Vi behöver vara 

tydliga med en sak: bara för att vi inte kommer till rätta med orsakerna till tiggeri 

enbart genom ett förbud, så innebär det inte att ett förbud är fel – tillsammans med 

alternativa försörjningsmöjligheter och tryck på hemländerna. 

 

 

Därför yrkar jag på att Socialdemokraterna i Stockholms läns 

distriktsårskonferens 2018 beslutar: 
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att Socialdemokraterna ska verka för ett nationellt förbud mot fortlöpande och långvarigt 

tiggeri på offentlig plats – i kombination med stärkta insatser för alternativa 

försörjningsmöjligheter och stärkt tryck på hemländerna 

att uppmana riksdagsledamöterna från Stockholms län att ta initiativ till en nationell plan för 

att fasa ut och stoppa det löpande och pågående tiggeriet  

att  uppmana partistyrelseledamöterna från Stockholms län att i partistyrelsen ta upp frågan 

om hur en nationell satsning på att fasa ut och stoppa tiggeriet kan utformas 

 

 

Daniel Färm, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionens 1:a Att-sats som sin egen. 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att skicka 

in motionens 2:a och 3:e Att-satser som enskild till distriktårskongressen. 

Föredragande: Boel Godner 

 

Motionären tar upp en viktig och sedan några år tillbaka aktuell fråga. Fattiga 

människor företrädesvis från Bulgarien och Rumänien som plötsligt satt utanför 

många butiker och på flera andra platser i Sverige var något nytt. I många människors 

ögon var och är detta provocerande eller känslomässigt utmanande.  

 
För Socialdemokraterna är tiggeri extra utmanande. I vår syn på människors lika 
värde och på välfärdssamhället ingår inte den förnedrande försörjningsform som 
tiggeri är.  
 
Tiggeri är inte någon lösning på diskriminering och utanförskap. Allmosor har aldrig 
varit och får aldrig vara arbetarrörelsens svar på fattigdom. Vi ska bekämpa tiggeriets 
orsaker.  

Dessa frågor diskuteras aktivt i vårt parti både på nationell och på lokal nivå. 
 
Frågan om EU-medborgares vistelse i Sverige måste vara ett nationellt ansvar. Regler 
och riktlinjer som är nödvändiga att besluta om ska vara de samma i alla kommuner. 
Olika beslut i olika kommuner kan ge olyckliga konsekvenser. 
 
På de platser där tiggeri utgör störande av allmän ordning bör det vara möjligt för 
fastighetsägare eller företag att säga nej till tiggeri. 
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Problemet med fattigdom är större än det mänskliga lidandet och frustrationen. 

Fattiga, människor är i riskzonen att bli utnyttjade på olika sätt av kriminella krafter. 

 

EU-medlemskapet och den fria rörligheten är en frihet under ansvar. Sverige ska 

arbeta hårt inom EU för att varje enskilt medlemsland tar ansvar för sina 

medborgares välfärd, utbildning och möjlighet till försörjning. Samarbetet inom EU 

kring organiserad brottslighet av olika slag där fattiga människor utnyttjas hänsynslöst 

är också extremt viktigt.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 
Vårt land har en ledande position när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Socialdemokratin är och ska vara pådrivande för jämställdhet. Vi har varvade listor 

vid alla politiska val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. Sverige har en 

feministisk regering och en feministisk utrikespolitik. Under 2018 års valrörelse är det 

också dags att betona och lyfta fram vikten av en feministisk landstingspolitik. 

 

Jämlikhet och jämställdhet ska syfta till att undanröja all diskriminering och att slå 

vakt om alla människors lika värde oberoende av klass, kön, sexuell läggning, religion 

och härkomst samt att främja demokrati och rättvisa livsvillkor. Det förutsätter att 

rådande orättvisor och diskriminering synliggörs och systematiskt motarbetas. 

 

Men jämlikhet och jämställdhet är också en avgörande drivkraft för ekonomisk 

tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i samhället. Genus och jämlikhetsperspektiv 

ska finnas med i alla beslut på alla nivåer i Stockholms Läns Landsting. Det innebär 

att vi socialdemokrater ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män och 

jämlikhet mellan alla invånare i Stockholms Läns Landsting. 

 

Jämlikhet och jämställdhet ska omfatta den politiska rollen, landstingets service till 

invånarna och landstingets roll som arbetsgivare. Länets invånare ska ha jämlik 

tillgång till sjukvård, kollektivtrafik och alla övriga verksamheter som landstinget 

ansvarar för. Makten ska fördelas jämställt och resurser ska fördelas likvärdigt. 

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska erbjudas likvärdig service.   
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Landstinget ska vara en attraktiv arbetsgivare med likvärdiga löner, samt arbets- och 

anställningsvillkor.  

Landstinget ska utveckla och förbättra jämställdheten inom alla politiska beslutsfora i 

sin roll som arbetsgivare, samt vid upphandlingar och som tjänsteleverantör av 

kollektivtrafik, sjukvård m m.  

 

Vi föreslår därför Stockholms Läns Socialdemokratiska partidistrikts 

årskonferens 2018 besluta 

- Att det socialdemokratiska budskapet i 2018 års valrörelse i länet 

genomgående ska präglas av detta feministiska, jämställda och jämlika synsätt.  

 
 
Bror Perjus, Eija Räty, Ulla Johansson, Beatrice Rubeling 
 
Medlemsmötet den 28 november 2017 beslutade att insända motionen till 
distriktskongressen som enskild. 

 

Daniel Färm, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Föredragande: Serkan Köse 

 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela 

samhället. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. I den svenska modellen är 

jämlikhet, jämställdhet och solidaritet centralt. Socialdemokraterna är ett feministiskt 

parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet 

 

Distriktsstyrelsen delar därför intentionerna i motionen om ett jämställt och jämlikt 

samhälle. Och instämmer med motionären om att landstinget ska vara en attraktiv 

arbetsgivare med likvärdiga anställningsvillkor. Därför anser distriktsstyrelsen att 

välfärden i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Det kräver att personalen i välfärdens 

verksamheter har rätt kompetens, möjlighet att utöva och utveckla sin profession, 

och inte minst goda arbetsvillkor, vilket er många kvinnor bättre arbetsmiljö. 

 

Distriktsstyrelsen anser att där socialdemokraterna är med och styr, oavsett om det är 

på nationell, regional eller lokalnivå, ska jämställdhetsarbetet vara en integrerad del i 

ordinarie verksamhet och ett jämställdhetsperspektiv ska finnas överallt där beslut 

fattas, pengar fördelas och verksamhet genomförs. 

 



37 

 

Inför valrörelsen är det viktigt att tydligt visa skiljelinjerna i svensk politik. Som står 

mellan oss som vill investera i och rusta välfärden och Moderaterna och 

Sverigedemokraterna som vill sänka skatter som kommer leda till nedskärningar. Vi 

vet att många medborgare tycker att tillgängligheten till vårdcentralen behöver bli 

bättre, resultaten i skolan ska öka och att det finns fler trygga boende när du blir 

äldre. Därför kommer vi prioritera mer investeringar till välfärden för bland annat 

fler sjuksköterskor och lärare och att säkra tryggheten med skärpta straff och fler 

poliser i hela landet. En viktig del i vår valrörelse kommer även vara att föra samtal 

med människor på många platser och på flera sätt.  

 

Distriktsstyrelsen anser därför i en tid då Sverige står inför många utmaningar krävs 

mer socialdemokratisk politik för att öka trygghet och framtidstro. 

Framtidsinvesteringar i välfärden måste fortsätta gå före skattesänkningar. Det 

budskapet kommer att prägla 2018-års valrörelse.  

 

Med anledning av det anser distriktsstyrelsen att den politiska valledningen i 

partidistriktet ska i samarbete med Stockholms arbetarekommuns valledning besluta 

om både valbudskap och valprogram.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  avslå motionen   

 
I en namnlös grav i Irak ligger Pela Atroshi begravd. Pela är en av flera kvinnor som 

blivit utsatt för hedersmord. Sommaren 1999 skjuts den 19 åriga Pela till döds i 

familjens hus i irakiska Kurdistan under en semesterresa till hemlandet. Anledningen 

till att hon blev mördad är för att hon rymde hemifrån och inte levde efter kulturens 

och familjens regler och traditioner.  

Pela mördades för att hon ville utnyttja sina mänskliga rättigheter, bestämma över sitt 

eget liv, sin egen kropp och leva i frihet bort ifrån förtryck. Sedan dess har även 

Fadime, Abbas, Maria och många andra blivit offer för hedersmord, just för att de 

ville bestämma över sina liv. 

 

En utredning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kallad gift 

mot sin vilja kom fram till att ungefär 70.000 ungdomar upplever att de inte fritt kan 

välja vem de ska gifta sig med. Utredningen visar även att upp mot 27% av unga 
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mellan 16-25 år som bor i socioekonomiskt drabbade områden såsom Hjällbo, 

Rosengård, Araby och Husby upplever att deras föräldrar, religion eller kultur 

begränsar deras val av partner, mot 5 procent i hela landet. I samma områden 

upplever 19,4% av tjejerna och 13,5% av killarna att de inte själva skulle kunna välja 

vem de ska gifta sig med. Hedersnormen drabbar speciellt unga kvinnor. Resultatet 

visar dessutom att även de vuxnas frihet är mycket begränsad. Hedersrelaterade brott 

och våld förekommer också i samkönade relationer. Många av de unga tror att de 

skulle bestraffas av föräldrarna om de vore HBTQ- personer. 

 

Hedersbrott begås för att återupprätta och skydda familjens, släktingars och 

närståendes heder. Brottet sker med tydligt uppsåt och motiv, brottet planeras och 

sen utförs av en familjemedlem, släkt eller närstående för offret. Brottet begås med 

särskild hänsynslöshet och slutar oftast med att offret mördas. Gärningar som är helt 

oförenliga med det svenska rättssystemet. Hederskultur är ett typiskt drag i 

patriarkala strukturer, det är ett hot mot demokratin och införlivande av de 

grundläggande mänskliga 

rättigheterna. 

Trots framgångsrika politiska framsteg i Sverige finns det oroande tecken på att 

patriarkala strukturer fortfarande existerar. Många religiösa och kulturella 

församlingar bidrar till att bygga strukturer som starkt begränsar unga människors liv 

framförallt unga kvinnor och HBTQ-personer. 

 

Att införa en särskild lagstiftning om hedersbrott och hedersmord i brottsbalken 

vore ett tecken från det svenska rättssystemet att Sverige inte accepterar 

hedersrelaterat förtryck och brottslighet i ett demokratiskt samhälle. Lagstiftningen 

skulle även ge de svenska domstolarna större möjlighet att ta hänsyn till de subjektiva 

omständigheterna som föreligger i målet och bidra till mer kunskap och kompetens 

hos polis, åklagare, jurister och domare. Lagstiftning behövs även för att domstolarna 

ska kunna bestraffa alla inblandade, inte bara gärningsmannen. 

 

För Pela, Fadime, Abbas och Maria är det tyvärr för sent. Men det finns tusentals 

som drabbas av hederskulturen. Ingen ska behöva vara rädd att bestämma över sitt 

eget liv och Sverige ska inte vänta tusen år till för att detta ska tas på allvar. Arbetet 

för att förebygga och bekämpa hederskulturen måste tas på fullaste allvar. Det är 

viktigt att genomföra flera konkreta åtgärder som förebygger, skyddar och straffar.  

 

Det är viktigt att alla ska utnyttja sina mänskliga rättigheter till fullo i ett demokratiskt 

samhälle. Med bakgrund av ovanstående yrkar jag: 
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att införa ett särskilt och samlat kapital i brottsbalken med straffbestämmelser för 

hedersbrott och hedersmord 

- att införa särskilda paragrafer i brottsbalken för hedersbrott och hedersmord 

- att verka för att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ändras 

så att religiösa skolor kan förbjudas att alla skolor ska ha obligatorisk 

samhällsutbildning om hederskulturen  

- att socialdemokraterna i Botkyrka ställer sig bakom motionen. 

 

Firel Danho, SSU Botkyrka & Socialdemokraterna i Botkyrka. 

 

Styrelsen föredragande: 

Hedersrelaterad våld är ett allvarligt problem vi har i samhället. Att människor blir 

utsatta för detta är något som strider mot våra demokratiska rättigheter och 

framförallt mot de mänskliga rättigheter var och en har. Styrelsen delar 

problembeskrivningen som motionären lyfter och detta är ett problem som politiken 

behöver arbeta med. 

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen medlemsmötet att: 

Anse motionen besvarad 

 

Föredragande: Tove Sander 

 

Distriktsstyrelsen vill börja med att tacka motionären för en viktig motion. I Sverige 

ska det vara självklart att var och en själv väljer hur och med vem man vill leva utan 

att behöva känna oro eller rädsla för hur omgivningen ska reagera.  

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att de finns behov av förändrad 

lagstiftning men tror inte att motionärens förslag till hur det ska göras verkligen är 

det bästa och mest verkningsfulla. Vi ställer oss till exempel tveksamma till att ett 

nytt kapitel i brottsbalken skulle vara den bästa lösningen. Ett alternativ skulle till 

exempel kunna vara att utvidga fridskränkningsbrottet både vad avser vilka gärningar 

som ska rymmas inom rubriceringen men också avseende vem eller vilka som kan 

vara gärningsmän.  

 

Vad avser möjligheten att förändra Europakonventionen är det distriktsstyrelsens 

uppfattning att Europakonventionen tydliga tar sikte på såväl barns rätt till utbildning 

som religionsfriheten. Alla barn i Sverige har rätt till utbildning och alla föräldrar har 

rätt att välja utbildning till sitt barn. Det är en rimlig ordning och från politiskt håll 
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måste fokus ligga på att ställa krav på innehållet i skolan. Därför har vi i Sverige 

tydliga krav på att undervisningen ska vara fri från religiösa inslag och att det bara är 

utanför undervisningen som religiösa inslag får förekomma. Det är av stor vikt att vi 

säkerställer att alla barn får en utbildning som håller hög kvalitet och säkerställer 

barnets rätt till autonomi. Därför måste vi ha ett regelverk och en tillsyn som 

säkerställer att inget barn tvingas delta i någon aktivitet i skolan som präglas av 

religiösa inslag bara för att föräldrarna önskar det. Barnets religionsfrihet är inte 

nödvändigtvis detsamma som föräldrarnas.  

 

Vad avser en obligatorisk utbildning om hederskulturen tror distriktsstyrelsen att en 

bättre väg att gå är att ha en utbildning, både i grundskola, gymnasieskola, 

vuxenutbildning och utbildning i svenska, som ständigt levandegör rätten till 

självbestämmande, rätten att leva i ett demokratiskt samhälle, rätten att älska och att 

älskas av vem man vill, kunskap om vad som är tillåtet i relationen till andra 

människor och kunskap om ur man kan få hjälp och stöd om man så behöver.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 
att avslå motionen 

 

 
Kvinno-/mans- och tjejjourers kostnader ska finansieras av skattekollektivet i syfte 

att säkerställa kvalitet och långsiktighet. 

Alla vet idag att våld och våld i nära relation kostar samhället mycket pengar. Vi 

lägger ner många miljoner på sjukhusvård, utredningar inom socialförvaltning, 

polisen och kriminalvården. Fängelsevistelser, sjukskrivningar, psykisk och fysisk 

ohälsa. Traumatiserade barn, ofullständig skolgång, drogmissbruk och självmord är 

några av konsekvenserna av våldet. 

 

I en rapport från världshälsoorganisationen WHO, 2005, uppskattas att mellan 30-60 

% av alla kvinnor någon gång under sin livstid har blivit utsatt för fysiska och/ eller 

sexuella övergrepp. Mörkertalet är stort.  

Tidigare sågs våldet som en privat fråga och inte något som politiken skulle lägga sig 

i. Vad som hände hemma ansågs privat. Idag vet vi genom forskning att våld och 

sexuella övergrepp, på såväl män som kvinnor, kan ge sjukdomar både direkt och 

också långt senare i livet.  
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Kvinnor och män som har vuxit upp med våld i någon form hamnar ofta i liknade 

situation när de är vuxna, de upprepar mönstret då det är normaliserat. Antingen slår 

man själv eller så blir man slagen. Barn ser sina föräldrar bråka, barn blir slagna, man 

växer upp i en krigszon, hemma eller i sitt land som man flytt ifrån.  

 

Många tvingas fly från sin partner, många mammor och pappor tvingas till en 

kvinnojour, mansjour eller skyddat boende. Många barn berättar varje dag på 

förskola eller i skolan om våldet som förekommer hemma. Många barn placeras i 

jourhem och familjehem på grund av våldet hemma.  

 

Polisen tar emot polisanmälan, socialförvaltningen skriver utredningar, domstolar 

dömer till LVU (Lagen om vård av unga), fängelsestraff och frivård med 

skyddstillsyn, läkare syr ihop sårskador, sjuksköterskor och ambulans jobbar med 

skadade, lärare gör orosanmälningar till socialförvaltningen. Alla dessa exempel på 

yrkesgrupper är finansierade av skattekollektivet av oss alla tillsammans. De får i allra 

högsta grad lön varje månad, året runt.  

 

Men många kvinnojourer som gör ett helt fantastiskt jobb drivs av oavlönade, ofta 

kvinnliga, volontärer. Dessa volontärer arbetar dygnet runt, bemannar lägenheter, 

svarar i jourtelefoner, tröstar, skjutsar, lagar och lappar utsatta män, kvinnor och 

barn. Utan lön. Eller med någon symbolisk ersättning. Dessa volontärer gör ett 

enastående frivilligarbete. 

 

Historiskt sett har dessa kvinnliga systrar och kamrater varit drivkraften bakom dessa 

jourer och skyddade boenden. Utan dom skulle många utsatta varit hjälplösa. De 

första kvinnojourerna startade 1978 i Stockholm och Göteborg. Ofta påpekas att det 

är sekretessen som är viktig, att kvinnan inte vill vända sig till socialförvaltningen, att 

man vill vara anonym.  

 

Många kvinnojourer får statligt stöd så att det täcker exempelvis lägenhetshyra och 

en anställd, telefonen med mera. Därefter arbetar volontärer gratis med att bemanna 

dessa jourer. En del jourer driv i kommunal regi i samarbete med exempelvis 

kommunens kriscentrum. 

 

Varför ska arbetet av dessa kvinnor och mansjourers medarbetare inte betalas av 

skattekollektivet? Är det en gammal förlegad syn att våldet är en privatsak, att den 

enskilda får skylla sig själv? 
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Att driva jourer och skyddade boenden är en viktig samhällsinsats som räddar liv, 

sparar människors lidande, och sparar mycket pengar åt samhället genom att 

förhindra att människor utsätts för ytterligare våld och trauman. Många invändningar 

kan säkert ges till att inte kommunalisera eller förstatliga jourerna, men lika många 

lösningar kan säkert presenteras för att ge samma stöd och kanske utveckla jourernas 

arbete.  

 

Exempelvis kan man ha en bas av avlönade kvinnor/ män med likartad kompetens 

som idag. Vidareutbildning kan ges, nätverk kan bildas. Med statligt finansierade 

jourer kan ännu mer arbete utvecklas och det kan utvecklas en större motivation ä 

idag i det övriga samhället att faktiskt minska våldet i nära relation. De som slår/ 

utövar våld av olika slag ska vara med och betala kostnaderna för jourer och 

kostnader kring skyddade boenden.  

 

Det kan innebära att kommunerna behöver ordna med fler boenden för att skydda 

våldsutsatta invånare. Det kan också innebära en utökad likabehandling av individer 

och grupper i samhället, exempelvis HBTQ- personer, äldre, funktionshindrade. I 

förlängningen kan det bära med sig att samhället undersöker mer än idag på hur 

pojkar och flickor behandlas i förskolan, vilket genusperspektiv gagnar våra 

medborgare i landet bäst på sikt? 

Ett idéarbete bör initieras för att på bästa sätt bevara fungerande strukturer inom 

jourerna och boendena. 

 

Jag yrkar därför: 

- Att Socialdemokraterna verkar för att inleda en utredning i syfte att utröna vad som behövs för att 

driften av kvinno-/mans-/ tjejjourer och skyddade boenden ska kunna finansieras inom ramen för 

skattekollektivet. 

- Att Socialdemokraterna aktivt ska verka för att kvinno-/mans-/ tjejjourer ska finansieras inom 

ramen för skattekollektivet.  

 

Ing-Marie Elfström, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionen som sin egen. 

 

Föredragande: Tove Sander 
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Inledningsvis vill distriktsstyrelsen tacka motionären för en mycket viktigt motion. 

Att utsättas för våld i en nära relation innebär att man skadas såväl fysiskt som 

psykiskt av en person man ska kunna känna tillit till, en person man ska kunna ta 

hjälp och stöd av i svåra situationer. När våldsutövaren är någon man lever 

tillsammans med innebär det också att hemmet som ska vara den trygga punkten, 

platsen för återhämtning och vila istället blir en brottsplats där man alltid är på sin 

vakt. Den som utsatts för våld i en nära relation kan avgöra på ljudet av fotsteg, en 

muskelryckning i ansiktet eller på vilket sätt nyckeln sätts i dörren om vilket humör 

förövaren är på.  

 

För de kvinnor som tvingas ta sin tillflykt till ett skyddat boende inleds en period 

som ibland blir så plågsam att valet istället blir att återvända hem. Att leva i skyddat 

boende innebär att inte kunna arbeta, att inte veta hur man ska kunna få ett eget 

boende, att kanske ha förlorat förmågan att gå emellan och skydda sina barn och att 

vara avskärmad från familj och vänner. För de kvinnor som trots detta står fast vid 

sitt beslut att lämna är personal och volontärer på kvinnojouren många gånger den 

enda livlinan. Det är de som hjälper till att hålla kontakt med socialsekreterare, 

advokater och poliser. Det är de som passar barn och det är de som samtalar och 

kramar när ångesten blir för stark.  

 

Den svenska kvinnojoursrörelsen är unik. Många kvinnojourer har startats tack vare 

att politiskt aktiva kvinnor gått ihop över partigränser och stridit för kommunal 

finansiering av en lokal kvinnojour. Idag drivs många kvinnojourer i form av ideella 

föreningar där mängder av tid läggs på att ansöka om bidrag och såväl statliga som 

kommunala bidrag. Att planera verksamheten blir nästintill omöjligt när man inte vet 

från ett år till ett annat om man har finansiering.  

 

Den svenska kvinnojoursrörelsen är systerskap i dess finaste form men 

distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att driften av och tillgången till 

platser i skyddat boende, samtalsstöd och allt annat som kvinnojourerna erbjuder 

borde vara ett samhällsansvar och inte vara beroende av ideella kvinnors 

engagemang. Det är dags att socialdemokratin tar täten och verkligen visar att vi är 

ett feministiskt parti som tar ansvar för att de som utsätts för våld i nära relationer får 

den hjälp de behöver.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att bifalla motionen   
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Nya forskningsrön visar att de som vårdar närstående med demens eller depression 

har den högsta belastningen av anhörigvårdarna, majoriteten av de som vårdar en 

anhörig är kvinnor. Tiotusentals platser inom äldreomsorgen har lagts ned och detta 

har visat sig öka isolering, ensamhet och otrygghet. 

 

T ex. så vet vi vet idag att depression är ett vanligare tillstånd hos äldre än 

demenssjukdomar. Enligt Socialstyrelsen lider 12 - 15 % av alla personer som är 65 

år eller äldre av nedstämdhet eller depression och att även ångestproblematik 

förekommer.  Vi anser att biståndsbedömning av kommunala insatser för kvinnor 

och män bör ta hänsyn även till depression, nedstämdhet och otrygghet i högre 

utsträckning än vad som sker idag. Ensamhet anges av äldre som en av flera orsaker 

till nedstämdhet enligt b la SKL s undersökningar. 

 

Stödet ifrån samhället är långt ifrån tillräckligt samt ser olika ut i olika delar av landet 

och i kommunerna i Stockholms län. Läget kräver åtgärder om vad en 

biståndsbedömning kan innehålla till anhöriga och berörda samt nationella riktlinjer 

som vägledning för de lokala riktlinjer som förekommer idag i Sveriges kommuner.  

 

Detta i syfte att få till stånd en mer jämlik och effektiv biståndsbedömning genom att 

det indirekt påverkar/förtydligar samordningen och ansvaret mellan hemsjukvård, 

delegerad egenvård och sjukvård. 

 

Vi yrkar därför att Stockholms läns Socialdemokratiska partidistrikt verkar för: 

 

- att  uppdra åt länsriksdagsgruppen att verka för att nationella Riktlinjer för 

biståndsbedömning införs som  

- stärker äldres möjligheter att få mer jämlika insatser enligt HSL, LSS och SoL och 

kommuners enskilda  

- bedömningar. 

- att  biståndsbedömning i högre utsträckning än vad som sker idag bör ta hänsyn till äldres 

depression,  

- nedstämdhet och otrygghet. 

 

Gill Lindroos, Lidingö arbetarekommun 

 

Mötet beslutade: att motionen antas som arbetarekommunens egen. 
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Föredragande: Ulrika Falk 

 

Kommunerna tar i dagsläget fram lokala riktlinjer för biståndsbedömningar baserat 

på lagar, förordningar, domstolsutslag och utslag från tillsynsmyndigheter såsom 

Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen. Utöver detta har  

 

Socialstyrelsen exempelvis gett ut s.k. ”Allmänna råd” bland annat om ”Personalens 

kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser a ̈ldre personer” 

som stipulerar vilka teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter personal som 

arbetar med handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre bör ha, samt 

om ”Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre” som föreskriver hur service 

och vård till äldre bör utföras och vad de äldre anses ha rätt till. 

 

Precis som motionären pekar på är oro, ängslan och ångest vanligt hos äldre. Det 

visar bland annat Socialstyrelsens egna undersökningar. Hänsyn till psykisk ohälsa 

och andra faktorer som inte direkt behöver ha att göra med fysiska besvär tas dock 

vid biståndsbedömningar redan i nuläget. I SoL 4 kap 1§ står t.ex. att ”Den enskilde 

ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”, i SoL 5 kap 4§ 

att ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).  

 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra.” och i SoL 5 kap 7 § står att ”Socialnämnden skall verka för 

att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i 

sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.”.   

 

Socialtjänstlagen utreds därtill för att bland annat se över begreppet ”skälig 

levnadsstandard”. Det är distriktsstyrelsens uppfattning att resultatet från denna 

utredning bör avvaktas. 

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit flera initiativ för att utveckla 

kvalitén i vård och omsorg av äldre. 2015 tillsattes en utredning gällande en ny 

nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Utifrån denna är det 

regeringens ambition att mellan 2019-2034 genomföra en sådan kvalitetsplan. Syftet 

är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen 

av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. 
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Det är av stor vikt att depression, otrygghet och ensamhet bland äldre tas på allvar, 

likaså att både vård och omsorg är jämlik. Det är dock distriktsstyrelsens uppfattning 

att riktningen för utvecklingen inom dessa områden bör hanteras inom ramen för det 

pågående arbetet med den nationella kvalitetsplanen och översynen av SoL. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  avslå motionen 

 

 
Just nu, i denna sekund, står tusentals kärnvapenladdningar färdiga för att avfyras 

från ubåtar, bombplan och via missiler med räckvidd över halva jorden. 

Sprängkraften i bara en av dessa laddningar är tillräcklig för att omintetgöra 

förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Risken är uppenbar att en obehärskad 

och mindre omdömesgill politisk ledare i en kärnvapenstat fattar beslut om att 

använda kärnvapen. Därtill kommer risken av missförstånd eller att någon obehörig 

tar sig in i de datasystem som styr kärnvapnen. 

Det finns flera belagda fall när mänskligheten varit nära att drabbas av sådana beslut 

eller 

missförstånd. Det har bland andra William J Perry vittnat om i sin bok &quot;My 

journey att the nuclear brink&quot;. (Svenska Dagbladet den 6 augusti 2016, sid 8) 

Perry vet vad han skriver om. Han arbetade i sextio år inom kärnvapenindustrin. Han 

hävdar att faran från kärnvapnen idag är större än den var under kalla kriget och att 

faran ökar för varje år - idag inte minst genom att högerextremism och terrorism 

utgör ett växande hot, men också genom allmänt ökade spänningar i den 

internationella politiken. Det understryks idag ytterligare av den obalanserade och 

tillspetsade ordväxling som sker mellan USAs president Donald Trump och 

Nordkoreas diktator Kim Yong Un. Den nu aktuella debatten handlar om förslaget 

om kärnvapenförbud som utarbetats av en arbetsgrupp inom FN-systemet med stöd 

av sammanlagt 127 länder. Den svenska socialdemokratin har sedan lång tid tillbaka 

gått i spetsen internationellt för kampen mot kärnvapen. Olof Palmes ledde en 

kommission som i rapporten &quot;Gemensam säkerhet&quot; lanserade ett förslag 

om en kärnvapenfri korridor mellan öst och väst genom den europeiska kontinenten. 
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De nordiska länderna har sedan länge diskuterat förslag om att Norden ska vara en 

kärnvapenfri zon och i vårt land har vi ställt kravet på ett klart uttalat politiskt beslut 

om att vi under inga omständigheter ska acceptera kärnvapen på svensk mark. Under 

2000-talet har dessutom de internationella relationerna försämrats avsevärt, inte 

minst i Europa genom en ökande högerextremism, terrorism och växande 

främlingsfientlighet mot hårt utsatta flyktingar, men också genom Rysslands 

aggressiva politik mot Ukraina. Med tanke på den farliga och spända situation som 

råder måste svensk utrikespolitik och försvarspolitik framförallt inriktas på dialog 

och förebyggande diplomati. Det innebär att Sverige bör vara öppen för samtal, inte 

låsa fast sig i försvarsallianser och inte bidra till osäkerhet genom att vara otydlig om 

sin inställning till kärnvapen. En motion, i stort sett likalydande med den här, 

behandlades vid partikongressen 2017. Efter partikongressen har kärnvapenhotet 

ytterligare tillspetsats av den nya politiska ledningen i USA. Den nya amerikanska 

regimen har i närmast ultimativa ordvändningar tillhållit den svenska regeringen att 

inte ratificera FN-uppropet om ett globalt kärnvapenförbud. Vi har förståelse för 

regeringens beslut att genom en statlig utredning undersöka vilka komplikationer en 

ratificering av kärnvapenförbudet kan ha för vårt internationella försvarspolitiska 

samarbete. Men vi anser att alla argument för ett kärnvapenförbud har stärkts 

ytterligare och vi vill inte se en svensk regering som viker sig för påtryckningar från 

supermakter och regimer försedda med kärnvapen. 

 

Mot den bakgrunden föreslås Stockholms Läns Socialdemokatiska 

partidistrikts årskonferens 2018 

uttala för 

att Sverige ska ratificera förslaget om förbud mot kärnvapen 

att Sverige under inga omständigheter accepterar kärnvapen på svensk mark 

att arbetet för Norden som en kärnvapenfri zon intensifieras  

att socialdemokratin kategoriskt säger nej till svenskt medlemskap i Nato 

 

Bror Perjus, 

Eija Räty 

Ulla Johansson 

Beatrice Rubeling 

Barbro Nordlöf 

 

Medlemsmötet den 28 november 2017 beslutade att skicka in motionen till 

distriktskongressen som arbetarekommunens egen. 
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Yttrande till motion till Stockholms Läns distriktskongress 21 – 22 april 2018 

Ja till kärnvapenförbud 
 
Motionären tar upp en ytterst existentiell fråga, den mest existentiella av dem alla.  
 
Vapen är inte vilken vara som helst. Kärnvapen är inte vilken typ av vapen som helst. 
Den uppenbara konsekvensen av dess användning är i realiteten svindlande 
obegriplig. Socialdemokratin har många gånger stått upp för nedrustning vilket i sin 
tur lett till att kärnvapen skrotats. 
 
Ett kärnvapenkrig idag med 100 kärnvapen skulle leda till en global katastrof. 100 
kärnvapen är endast 0,5 % av världens totala kärnvapenarsenaler. Idag finns omkring 
16 000 kärnvapen i världen. Vilka vapen tillsammans har en sprängstyrka på 
hundratusentals Hiroshimabomber. Kärnvapen är det enda massförstörelsevapen 
som fortfarande inte har förbjudits. Nio av världens länder har alltså vapen som kan 
utplåna hela vår planet. 
 
Den 6 augusti 2015 var det 70 år sedan uranbomben Little Boy utplånade Hiroshima. 
Tre dagar senare, den 9 augusti 1945, fälldes plutoniumbomben Fat Man över 
Nagasaki. Världen glömmer inte de ohyggligheter som dessa bombningar medförde. 
Sammanlagt dog omkring 150 000 – 

200 000 människor vid explosionerna och under dagarna efteråt. 
 
När atombomben släpptes över Hiroshima 1945 exploderade denna 500 meter upp i 
luften. Den enorma tryckvåg som bomben orsakade kan uppnå en hastigheter på 
flera hundra kilometer/timme. Människor som befinner sig nära explosionsplatsen 
dödas av enbart tryckvågen. Hiroshimabomben innehöll 64 kilo uran. Jämförelsevis 
skickades 50 ton radioaktivt material upp i atmosfären när kärnkraftverket Tjernobyl 
havererade 1986. Ytterligare 70 ton spreds i närområdet. I dag ligger 
strålningsnivåerna på 10–100 procent över det normala vid Tjernobyl och det är 
fortfarande farligt att bo i områdena nära kraftverket. 
 
För att få en bättre uppfattning om sprängkraften så är det värt att notera hur många 
konventionella bomber det skulle krävas för att få samma mängd energi som ett litet 
kärnvapen, mindre än den bomb som släpptes över Hiroshima som var på 15 kiloton 
TNT. Ett kärnvapen med en sprängkraft på 10 kiloton TNT väger ungefär 500 kg, 
medan en konventionell bomb med samma vikt innehåller cirka 250 kg TNT. Ett 
sådant relativt litet kärnvapen frisätter lika mycket energi som 40 000 lika tunga TNT-
bomber. Om kärnvapnets sprängstyrka liknas vid ett kryddmått vätska så skulle det 
krävas ungefär 200 kaffekoppar, som hälldes ut samtidigt, för att åstadkomma samma 
sprängkraft med konventionella vapen. 
 
I dag kan en ensam u-båt bära kärnvapen som på en dag kan döda tiotals miljoner 
människor. Ett större kärnvapen med 5 megatons sprängkraft som träffade 
Stockholm city skulle döda omkring 
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600  000 människor och svårt skada ungefär lika många samtidigt som alla 
Stockholms sjukhus skulle raseras. 
 
Militäralliansen Nato har kärnvapen som en hörnsten och central komponent i sin 
sammanlagda förmåga för avskräckning och försvar. Alliansen har fortfarande en 
doktrin om ”first use” som innebär att man förbehåller sig rätten att använda 
kärnvapen även när motståndaren inte använt dem. För det fall Sverige skulle bli 
medlem i Nato är det sannolikt att Sverige måste förbinda sig att ställa upp på denna 
doktrin. 
 
Tyresö arbetarekommuns styrelse anser att Tyresö arbetarekommun ska ställa sig 
bakom motionen i sin helhet. 
  

Föredragande: Alva Dahn 

 

Motionären lyfter en väldigt aktuell säkerhetspolitisk fråga. Under årsskiftet 17/18 

avlöste tidningsrubrikerna varandra med citat från USAs och Nordkoreas ledare, där 

de två männen talade om vem som hade mest kärnvapen och vem som var mest 

benägen att använda desamma. Utvecklingen på den internationella säkerhetspolitiska 

arenan är minst sagt oroväckande.  

 

Förenta Nationerna har, som motionären nämner, påbörjat en process mot en 

kärnvapenfri värld. Under 2017 förhandlades en FN-konvention fram, som Sverige 

röstade för. För att den ska börja gälla krävs att femtio av FNs medlemsländer 

ratificerar den, där är Sverige inte riktigt än. Regeringen har istället tillsatt en 

utredning för att klargöra för- och nackdelar vid en eventuell ratificering. Det menar 

distriktsstyrelsen visar på en av de finaste traditioner svensk utrikespolitik har. Inget 

politiskt beslut som påverkar vår utrikespolitik, eller politiken i vår omvärld, ska 

hastas fram. Nedrustning och fred genom samtal iställer för genom vapen har länge 

varit Sveriges väg och där har inget förändrats. Dock så kräver viktiga beslut som 

detta ordentlig betänketid. Det är således inget som distriktsstyrelsen önskar stressa. 

 

Sverige är inte medlemsland i försvarsalliansen Nato, men har sedan länge haft ett 

tätt samarbete. Sverige är med i PFF (Partnerskap för fred) där vi genomför 

utbildningar och övningar ihop med andra PFF- och Natoländer. 2014 

undertecknades ett samförståndsavtal mellan Sverige och Nato, för att påbörja steg 

mot ett värdlandsavtal. Om Sveriges regering skulle bjuda in Nato till övningar eller 

erbjuda tillgång till svenska baser så kan Natostyrkor använda sig av dessa. 

Detsamma gäller vapensystem, kärnvapen som andra typer - de är inte välkomna på 
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svensk mark om inte Sverige bjuder in och godkänner. Alliansfriheten som har 

präglat svensk utrikespolitik i decennier har tjänat oss väl. Det är dock viktigt att vi 

kan samarbeta med Nato där många viktiga samarbetspartners för Sverige 

finns.  Samarbete för fred och säkerhet kräver goda relationer med Nato och 

distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att vi värnar de goda relationer som 

regeringen byggt upp och som fått brett politiskt stöd. 

 

I de politiska riktlinjerna från partikongressen 2017 kan vi läsa “Vårt mål är en 

kärnvapenfri värld.”, det står Stockholms läns partidistrikt fast vid. Distriktsstyrelsen 

anser därför att första att-satsen ligger i linje med redan antagna beslut på 

partikongresen. Självklart ska vi göra allt vi kan för att verka för nedtrappning. En 

ratificering av FN-konventionen bör genomföras med ett brett parlamentariskt stöd 

över blockgränserna och kan därför ej skyndas fram. 

 

Samtidigt vill distriktsstyrelsen rikta strålkastarljuset mot Sveriges regering. Där för en 

politik för fred och säkerhet, både globalt och i vårt direkta närområde, förs. Vi 

känner oss mycket säkra med den linjen Wallström och Hultqvist stakat ut och anser 

att den ligger i motionärens andemening.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

Återigen, det är de politiska besluten som stödjer och stimulerar Sveriges omställning 

till ett fossilfritt välfärdsland.  

Att tro att den så kallade marknaden självmant löser våra klimat- och miljöproblem 

är helt orealistiskt. Att lägga ansvaret på medborgare och konsumenter är synnerligen 

orättvist. Morgondagens konsument lär ändå få ta ett större ansvar, men då ska 

förutsättningarna för miljöriktig konsumtion, återvinning och energibesparing finnas 

där, lagstadgade. 

I budgeten för 2018 satsar den svenska regeringen stort på miljö och klimat. Ett 

”plastpaket” ska göra vår natur, och framför allt våra hav och sjöar, fria från 

mikroplast. Bakom paketet ligger EU:s önskan, dvs direktiv, om att medlemsstaterna 

ska halvera sin användning av tunna plastbärkassar fram till år 2025. Det innebär 

högst 40 plastpåsar per person och år.  

Halveringen är nödvändig; enligt en internationell rapport kommer världshaven att 

innehålla fler plastpåsar än fisk år 2050, om inte nuvarande konsumtionsmönster 

bryts. 
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Regeringen ser behov av tre saker; att minska mängden plast som hamnar i haven 
och i vår natur, att hitta nya material som kan användas istället för plast och att samla 
upp den plast som hamnat fel.  

För att detta ska lyckas krävs ett gott samarbete mellan producenter, handel och 
konsumenter. Det krävs också att regering och riksdag sätter ned foten och beslutar 
om förbud mot tunna plastpåsar, alternativt höjd skatt eller ett (högt!) lägsta pris för 
påsarna. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att Socialdemokraterna i Stockholms län skyndsamt arbetar för en generell 
minskning av konsumtionen av plastpåsar. 

Eva Lindau 
Socialdemokraterna i Täby 

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Socialdemokraterna i Täbys styrelse väljer att anta motionen som sin egen och ber 

medlemsmötet att anta denna som sin egen inför distriktsårskongressen 2018. 

 

Täby 28 november 2017 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

 

Föredragande: Alva Dahn 

 

Människan kan inte överleva utan jorden, men jorden kan överleva utan oss. 

Regeringen har tagit sats för att möta framtidens klimat- och miljöutmaningar. 

Motionären nämner själv “plastpaketet”. Utöver det så satsar regeringen i 

budgetpropositionen för 2018 fem miljarder extra på miljö och klimat, och ett 

miljöpolitiskt ramverk har tagits fram i samråd med Moderaterna, 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. På miljöfronten har regeringen 

levererat under denna mandatperiod till skillnad från den tidigare alliansregeringen. 

 

Rörande just plastkonsumtionen så har flertalet stora klädkedjor och andra typer av 

varuhandel under 2017 börjat ta betalt för de plastpåsar som tidigare var gratis i 

samband med köp, som ett resultat av ett EU-direktiv. Tre månader efter att lagen 
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trädde i kraft så hade 2,5 miljoner plastkassar sparats in i butikerna, då 

konsumenterna antingen packar mer i varje påse eller tar med sig egen väska att bära 

i. Samtidigt görs omställningar på handlares egna initiativ för att välja påsar gjorda av 

sockerrör eller återvunnen plast, vilket är ett utmärkt exempel på den makt vi besitter 

som konsumenter. När vi gör medvetna val så anpassas marknaden efter det. 

Andemeningen i motionärens motion ligger i linje med regeringens ambition samt 

tidigare nämnda EU-direktiv och med detta svar hoppas jag att motionären kan 

känna sig stolt och nöjd med att distriktsstyrelsen yrkar att motionen besvaras. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 

att  anse motionen besvarad 

 

 
En bra variant vore Bra Miljöval med revisorer som har koll inte bara på pengarna 

utan också på kvaliteten på maten. 

Jag yrkar på att vi eftersträvar lägre pris på miljöanpassad mat och högre pris på 

annan mat. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö Arbetarekommun sympatiserar med motionens intention, men anser 

att det vore mycket svårt att definiera vilken mat som skulle ha lägre 

respektive högre moms och att kontrollen av efterlevnaden av ett sådant 

system skulle bli mycket dyrt och beslutade därför: att motionen sänds till 

distriktskongressen som enskild. 

Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson 

 

Motionärens intention med motionen är att lyfta vikten av tillgång till livsmedel som 

inte har negativt eller ett försämrande påverkan på miljön.  

Klimatsmart mat är att främst konsumera närodlade grönsaker och frukter utifrån 
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säsong. Det är också känt att den stora mängden konsumtion av kött har en stor 

negativ påverkan på miljön.  

Socialdemokraterna menar på att omställningen till hållbar konsumtion är av stor vikt 

och vi måste var drivande i arbetet. Vi vill verka för att förbättra informationen till 

konsumenterna om matens innehåll, näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung. 

Dessutom anser vi att ett starkt och utvecklad djurskydd samt höga miljökrav ska 

vara en konkurrensfördel.  

Bra kvalité på mat och livsmedel är viktig del av vår välfärd och riktade satsningar på 

livsmedelsproduktion i Sverige är inte enbart bra för miljön, utan även för 

sysselsättningen och tillväxten.  

Den socialdemokratisk ledda regeringen har tagit viktiga initiativ på området och gett 

Jordbruksverket i uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin inrätta en 

samordningsfunktion för ekologiska livsmedel. Uppdraget innebär också att utarbeta 

en åtgärdsplan och etappmål. Regeringen avsätter 12 miljoner kronor 2017- 2019 för 

detta arbete som syftar till att stödja utvecklingen mot mer ekologisk produktion.  

Distriktsstyrelsen ser dessa långsiktiga och omfattande satsningar som väldigt 

avgörande för att klara omställningen till mer hållbar konsumtion och ökad tillgång 

till klimatsmart livsmedel. Distriktsstyrelsen anser vidare att det är viktigt med 

restriktivitet gällande ändringar av momssatser samt att den infrastruktur som krävs 

för att upprätthålla det motionären föreslår är alldeles för kostsamt och invecklat.   

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 

att  avslå motionen 

 

 

Enligt tidskriften SKOGEN är 400 000 ha plant- och ungskog i behov av röjning 

och lövslybekämpning m.m. Ej heller har alla kultiveringsåtgärder lyckats i den 

omfattning som de borde för att garantera återväxten.  

En god skogsvård ger inte bara arbete på landet nu, utan kan ses som en åtgärd i 

syfte att förädla landets förnämsta naturresurs. Tillika att förmera den samma. 

 

Mot bakgrund av detta anför jag 

Att distriktsstyrelsen verkar för ökade arbetstillfällen inom skogsvården.  

Att distriktsstyrelsen verkar för ett ökat användande av Arbetsförmedlingens olika 

anställningsmöjligheter, som Regeringen utformat, inom skogsvården.  

 

Sten Hjalmarsson 
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Yttrande Nacka Arbetarekommun 

Motionären lyfter ett ämne som är viktigt ur flera aspekter. Skogen är en av våra 

främsta naturresurser samtidigt som det finns möjlighet att skapa arbetstillfällen. Det 

finns många som i vårt land som är i behov av arbete och att kunna kombinera dessa 

aspekter är något som skulle vara värdefullt. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att 

- Medlemsmötet antar motionen som sin egen  

 

 

Nacka Arbetarekommuns medlemsmöte 171128 beslöt att bifalla motionen och anta 

den som sin egen. 

 

Föredragande: Rolf Nersing 

 

Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen och Nacka arbetarekommuns 

yttrande. Regeringen har genomfört flera åtgärder inom arbetsmarknadsområdet. T 

ex skapas ett etableringsprogram, kunskapslyftet byggs ut och flera olika 

anställningsstöd samlas i ett paket. Regeringen genomför nu också satsningen Gröna 

jobb. Det är jobb som att röja upp skog, rusta upp vandringsleder och att sköta 

naturreservat. Distriktsstyrelsen ser att åtgärderna kommer göra det enklare att 

använda Arbetsförmedlingens olika anställningsstöd och att fler ska få jobb inom 

skogsvården. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

 
Bra klimatåtgärder kan förebygga många konflikter både mellan länder och inom 

länder. Krigsmakt och vapenexport kan då minskas. Fred på hela jorden är ett måste. 

Katastrofer skall förebyggas – icke förorsakas. 

Jag yrkar på    



55 

 

 

att   Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för bra klimatåtgärder och en 

fredligare värld. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö arbetarekommun instämmer naturligtvis i att vi bör eftersträva bra 

klimat och en fredligare värld. Vi kan också ställa oss bakom rubrikens 

konstaterande att bra klimatåtgärder kan vara ett värdefullt bidrag till att 

förebygga konflikter. Motionen innehåller dock inga konkreta förslag.  

Mötet beslutade därför att: motionen sänds till distriktskongressen som 

enskild. 

Föredragande: Åsa Westlund 

 

Motionären har förstås helt rätt i att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka 

för bra klimatåtgärder och en fredligare värld. Distriktsstyrelsen menar dock att vi 

både regionalt och nationellt gör detta redan. Några exempel på detta är att en ny 

klimatlagstiftning trädde i kraft den 1 januari i år, att anslagen till klimat och miljö 

kraftigt höjts under den här regeringen samt att speciella satsningar gjorts på just det 

internationella klimatarbetet. Även i Europaparlamentet har våra partirepresentanter 

jobbat hårt för ambitiösare klimatlagstiftning. Distriktsstyrelsen menar att vi även 

fortsatt måste driva på för att minska klimatutsläppen kraftigt i närtid.  

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  anse motionen besvarad  

 

 
Nolltaxa bör eftersträvas på elnätsavgiften. Det rörliga priset på el bör istället höjas 

på lämpligt sätt. Då blir det lättare att ha kvar ett elabonnemang även till en fastighet 

med mycket låg elanvändning t ex en sommarstuga. Det blir mer lönsamt att 

effektivisera och minska elanvändningen, och att köpa solpaneler. Så bidrar man till 

att rädda klimatet. Den som inte hushållar med el får betala mer, men förorenaren 

bör ju betala eller som man säger internationellt: ”Polluter pays principle”. 
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Jag yrkar på    att    Stockholms länspartidistrikt verkar för nolltaxa på elnätavgiften. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Mötet beslutade:  att motionen antas som arbetarekommunens egen. 

Föredragande: Åsa Westlund 

 

Motionären tar upp den angelägna frågan om att öka andelen förnybar energi och i 

det här fallet småskalig produktion av förnybar el.  

 

Elnätet finansieras idag genom avgifter som får tas ut av elkunder utifrån av staten 

givna förutsättningar. För elkunderna innebär detta en fast avgift och en avgift som 

är kopplad till hur mycket el man förbrukar. Eftersom elnätsföretagen agerar på en 

naturlig monopolmarknad reglerar Energimarknadsinspektionen elnätsverksamheten. 

Reglering av elnätsverksamheten innebär att inspektionen granskar skäligheten i 

elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Regeringen arbetar med 

förslag på skärpningar av elnätsregleringen eftersom bolagen har tagit ut mycket 

större avgifter av sina konsumenter än vad de har investerat i näten.   

 

Motionären vill istället att elnätet ska finansieras genom att kostnaden för näten 

fördelas ut på elkonsumenterna utifrån hur mycket el de förbrukar. Detta skulle öka 

priset på varje Kwh för elkonsumenterna kraftigt. För elkonsumenter med låg 

elförbrukning skulle den totala kostnaden för nätanslutning och köpt el kunna 

minska medan den skulle öka för elkonsumenter med hög elförbrukning.  

 

Incitamenten för att snåla med elen skulle på detta sätt kunna öka för kunderna.  

 

Trots detta anser inte distriktsstyrelsen att Sverige nu helt ska byta elnätsreglering. 

Kostnaden för en sådan förändring riskerar att bli mycket ojämlik, där de som har 

kapital kan investera i förnybar egen elproduktion medan de som inte har kapital till 

slut får står för merparten av kostnaden för det nät som används av alla som en slags 

försäkring de dagar då den egna elproduktionen inte levererar. Elnäten är en 

gemensam nyttighet som också underlättar övergången till en helt förnybar 

elproduktion. Genom att vi enkelt kan flytta el ökar leveranssäkerheten från till 

exempel vindkraft eftersom det alltid blåser någonstans. 
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Vidare kan konstateras att en sådan här förändring skulle påverkan hela elmarknaden, 

som idag är avreglerad och att alla konsekvenser av en så här omfattande förändring 

är svåra att överblicka.  

 

Dessutom visar undersökningar att det kan krävas stora prisökningar för att förändra 

vår konsumtion av el. Om man inte är beredd att ta de fördelningspolitiska 

konsekvenserna av detta är det därför bättre att arbeta med andra former av 

konsumentpåverkan för att minska elkonsumtionen. Detta sker genom till exempel 

kunskapsspridning, stöd för energieffektivisering och olika former av teknik som 

möjliggör att en aktör kan utnyttja flexibiliteten hos våra hushållsmaskiner utan att vi 

egentligen märker det. För att gynna mikroproduktion av el har regeringen dessutom 

mycket kraftigt förbättrat de ekonomiska och administrativa villkoren under 

mandatperioden. Dessutom har beslut om en historisk utbyggnad av förnybar energi 

via elcertifikatsystemet tagits.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen  

 

 
Modern digitalisering underlättar att priset på el kan sättas olika timme för timme och 

plats för plats. Man kan köra t ex industri och annat mera på natten än på dagtid och 

mera på sommaren än på vintern när det annars är större risk att elsystemet blir 

överbelastat. Elsystemet blir billigare med sådan styrning. 

Jag yrkar på   att   Stockholms läns partidistrikt verkar för ökad användning av 

differentierade elpristaxor. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö Arbetarekommun är medveten om att det är tekniskt möjligt att 

differentiera elpriser och inser att en differentierad taxa skulle kunna 

utvecklas för att underlätta energisparande. Men elpriser sätts på en marknad 

och inte av politiker. Arbetarekommunen anser därför inte att motionen 

innehåller tillräckligt faktaunderlag för ett ställningstagande, utan beslutade: 

att motionen sänds till distriktskongressen som enskild. 
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Föredragande: Åsa Westlund 

 

Motionären tar upp en viktig fråga; efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.  

Regeringen har genomfört flera åtgärder för att öka efterfrågeflexibiliteten hos 

elkunder. Detta är viktigt ur flera aspekter. För individen är det viktigt att kunna 

påverka sina kostnader. För elsystemet som helhet ökar efterfrågeflexibilitet 

leveranssäkerheten eftersom effektproblematiken då minskar. Annorlunda uttryckt 

slipper stålverken drabbas av stora produktionsavfall på grund av elavbrott när t ex 

vindkraften inte producerar så mycket el om det finns andra kunder i systemet som 

är beredda att minska sin elkonsumtion i sådana lägen.  

Regeringen har genomdrivit förändringar som gör att elanvändare nu har rätt att få 

sin elförbrukning per timme redovisad utan att betala extra för det. Dessutom har 

riksdagen gett regeringen rätt att sätta upp vilka funktionskrav som ska finnas på 

elmätarna, vilket ska underlätta för mer aktiva kunder när tekniken utvecklas.  

I energiöverenskommelsen mellan regeringen, moderaterna, Kristdemokraterna och 

Centerpartiet sägs att  
”De åtgärder som krävs för att få till en fungerande efterfrågeflexibilitet, det vill säga 
att kunderna fullt ut ska kunna delta på elmarknaden, ska genomföras. ” Vidare sägs 
att ”En utredning bör tillsättas för att brett utreda vilka eventuella hinder som kan 
finnas för att möjliggöra en tjänsteutveckling vad gäller aktiva kunder och 
effektivisering. Utredningen bör undersöka vilka ekonomiska och andra styrmedel, 
exempelvis vita certifikat, som är effektivast för att öka effektiviseringen både ur 
energi- och effekthänseende.” 

Regeringen har utifrån detta tillsatt en utredning om hinder för energieffektivisering 

och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer (M 2017:04).  

EU-kommissionen har föreslagit att alla länder ska införa timdebitering av alla 

elkunder. Regeringen och en enig riksdag har dock funnit att detta krav är mycket 

kostsamt samtidigt som nyttan skulle vara liten, framför allt beroende på att 

lägenhetsinnehavare inte har möjlighet att påverka sin elkonsumtion i så stor 

utsträckning. Detta beroende på att flerbostadshus i Norden byggs med klimatskal 

och fastighetsägaren ansvarar för uppvärmningen.  

För att förändra elkonsumenters beteende krävs antingen att det är lätt att förändra 

konsumtionen av el eller att prisskillnaden är stor. Just nu pågår utveckling av många 

systemtekniker som gör att konsumenter knappt påverkas av att deras 

energipåverkan anpassas till när elpriset är lågt, samtidigt som systemnyttan blir 

mycket stor. Det kan till exempel handla om att varmvattenberedare värmer upp 

vatten när elkonsumtionen i landet är lågt och priset därmed lägre. Detta pekar på att 

det finns många andra tekniker än just timmätning som kan bidra till att minska 

effektproblematiken. Likaså finns många andra tekniker för att öka kundernas 

energieffektivitet (isolering, energikrav på elektronik etc..) 
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Distriktsstyrelsen menar därför att det i dagsläget inte är proportionerligt att ställa 

krav på timdebitering för alla elkunder. Kostnaden skulle som distriktsstyrelsen 

bedömer det överstiga nyttan och andra tekniker kan var både mer effektiva och mer 

fördelningspolitiskt neutrala.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

 
Utbyggnad av vind- och solkraft kan bidra till att skapa arbeten på landsbygden och 

en snabbare avveckling av fossilkraft och kärnkraft. Elnätsutbyggnad ger minskad 

sårbarhet i hela samhället och underlättar export. Mer av regional självförsörjning ger 

ökad trygghet. Det blir lättare att övertyga Finland om att de inte ska bygga nya 

kärnkraftverk.  

Jag yrkar på att   Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en snabbare 

utbyggnad av vind- och solkraft.  

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö Arbetarekommun har inget emot en snabbare utbyggnad av vind- 

och framför allt solkraft.  

Brödtexten i motionen innehåller emellertid inte förslag på hur det ska 

åstadkommas.  

Mötet beslutade: att motionen sänds till distriktskongressen som enskild. 

Föredragande: Åsa Westlund 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vind- och solkraft ska byggas ut 

snabbt.  

Regeringen har som mål att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar. 

Regeringen har därför höjt ambitionsnivån för investeringar i förnyelsebar energi i 

flera steg. Viktigast är att regeringspartierna 2016 slöt en energiöverenskommelse 

med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Denna innebär att förnybar 

energi byggs ut kraftigt i Sverige genom att elcertifikatssystemet har förlängts och 
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utökats med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. 18 TWh motsvarar all den el som 

används för uppvärmning i alla Sveriges småhus och flerbostadshus på ett helt år.  

Vidare har regeringen tiofaldigat stödet till solceller samtidigt som det har gjorts både 

billigare och enklare att vara småskalig elproducent.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

 

 
I linje med Bonus Malus-modellen (både piska och morot) bör bilskatten sänkas och 

i stället bör bensin- och dieselskatten höjas. Då blir det lättare att ha bil och det är 

särskilt viktigt på landsbygden och det blir i stället dyrare att köra bil i onödan. Med 

mobiltelefoner och modern digitalteknik är det lättare att samordna resor med andra.  

Jag yrkar på    att   Stockholms läns partidistrikt verkar för lägre bilskatt och högre 

bränsleskatt. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Mötet beslutade: att motionen sänds till distriktskongressen som enskild. 

Föredragande: Åsa Westlund 

 

Motionären pekar på transportsektorn som central när det kommer till klimatfrågan 

och övergången till ett fossilfritt samhälle. Regeringen har dock valt en något annan 

väg framåt än den motionären föreslår.  

 

Det nya Bonus-Malus systemet för fordonsskatt som införts på regeringens förslag 

innebär att bränsleslukande bilar betalar högre skatt jämfört med bränslesnåla bilar. 

Elbilar och andra klimatsmarta alternativ får istället för skatt en bonus. Systemet ska 

finansiera sig självt.  

Samtidigt har regeringen sett till att vi nu har ett regelverk som ger långsiktigt hållbara 

och stabila villkor för biodrivmedel på plats. Detta regelverk omnämns ofta 

”bränslebytet” och är ett reduktionspliktssystem samt ändrade skatteregler, som 
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syftar till att minska växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle genom 

inblandning av biodrivmedel med bra klimatprestanda.  

Reduktionsplikten innebär en skyldighet för bränsledistributörer att minska utsläppen 

av växthusgaser från bensin eller dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. 

Målet är att på ett långsiktigt och tydligt sätt skapa förutsättningar för att fasa ut 

fossila drivmedel och öka andelen biodrivmedel med låga växthusgasutsläpp i ett 

livscykelperspektiv. Detta förutsätter en successiv skärpning av kraven över tid. 

Nivåerna är redan fastställda fram till 2020 och det finns också ett indikativt 

långsiktigt mål till 2030.  

Detta kompletteras med fortsatt skattebefrielse för vissa biodrivmedel som inte 

omfattas av plikten, för att säkerställa dessa bränslens konkurrenskraft. Detta innebär 

att höginblandade och rena biodrivmedel såsom E85, ED95, B100, HVO100 och 

biogas får fortsatt skattebefrielse. Vidare föreslås att energiskatten för E85 (etanol) 

och B100 (Fame) sätts ned till 0, så att deras konkurrenskraft förbättras. Förslagen 

bedöms sammantaget minska priset vid pump med ungefär 40 öre per liter på E85 

och 122 öre litern för Fame, inklusive moms. 

Koldioxidskatt tas ut på de bränslen som ingår i kvoten men skatten uppdateras efter 

de energivärden och kolinnehåll som gäller för dagens bränslen. Hänsyn tas också till 

drivmedlets innehåll av biodrivmedel. För 2018 är förslaget konstruerat för att på ett 

ungefär inte påverka priset vid pump för bensin och dieselbränsle. 

 

Som konsument ska man inte behöva bekymra sig för hållbarheten i biodrivmedel, 

det är viktigt att regelverk ser till att bara hållbara alternativ finns tillgängliga vid 

pump. Alla biodrivmedel som används i reduktionsplikten måste uppfylla 

hållbarhetskriterier som Energimyndigheten har tillsyn över. 

Distriktsstyrelsen menar att regeringens förslag på lösningar för att minska utsläppen 

från fordonsflottan är bra, stabila och effektiva. Styrelsen ser därför ingen anledning 

till att förändra dessa styrsystem igen för att utforma dem på ett annat sätt.  

 

Styrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 

Socialdemokratiskt ledda regeringar har under 2000-talet sagt sig vilja arbeta för det 

så kallade generationsmålet. Målet innebär att vi i Sverige till nästa generation ska kunna 
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lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att vi har orsakat 

ökade miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser. 

Nu har det snart hunnit växa upp en ny generation, sedan förre statsministern Göran 

Persson formulerade orden. Och vi har långt ifrån löst de stora miljöproblemen! 

De teknikförändringar som krävs för omfattande miljölösningar måste till stor del 

grunda sig på politiska beslut. Frivilliga lösningar är tyvärr sällsynta. Ett politiskt 

beslut kan vara att förbjuda bensindrivna bilar. Att regering och riksdag snarast lägger 

fram och antar en proposition som från år 2030 förbjuder en fossilberoende 

fordonsflotta i Sverige. 

Tyskland, en av de stora länderna vad gäller biltillverkning, är på god väg mot en 

sådan lagstiftning. Landets förbundsråd antog hösten 2016 en resolution om att år 

2030 ska bensin- och dieseldrivna bilar vara förbjudna. När beslutet träder i kraft – 

om 12 år! – ska det omfatta alla nyproducerade bilar som säljs i Tyskland. Fler länder 

är inne på samma linje; Kina, Storbritannien, Indien, Nederländerna och Norge, som 

har satt sin deadline redan vid år 2025.  

Lagom till EU-toppmötet i Göteborg i november bildade Frankrikes och Sveriges 

regeringar ett strategiskt partnerskap för att ”ta itu med” klimatförändringarna. Ett av 

partnerskapets fyra samarbetsområden omfattar ”gröna lösningar för transporter, ren 

energi och smarta städer”. Och Frankrike har redan agerat; den franske 

miljöministern föreslog under hösten ett förbud mot bensin- och dieseldrivna bilar i 

Frankrike senast år 2040. 

Så, vad gör Sverige som gärna vill bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer? 

Jo, vi har som nationell ambition att landets fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 

2030. Men däri ligger inget politiskt beslut som får bilbransch och fordonsforskning 

att skynda fram en anpassning mot till exempel el- och vätgasbilar.  

Mer konkreta signaler måste ges, och det snarast när utsläppen från nationella och 

globala transporter ökar igen. Mer lokala och regionala initiativ måste tas. Nyligen 

beslutade Oxford att, som första stad i England, förbjuda bensin- och dieselbilar i 

centrum, inom två år.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att Socialdemokraterna i Stockholms län lokalt och regionalt arbetar för att förbjuda 

bensin- och dieseldrivna fordon på särskilt utsedda platser i länet, 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för ett nationellt förbud mot bensin- 

och dieseldrivna bilar senast år 2030. 

 

Eva Lindau  

Socialdemokraterna i Täby, november 2017 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionen belyser en ödesfråga gällande miljöhotet vi står inför och kopplat till det 

viktiga arbetet och strävandet efter ett fossilfritt samhälle. Socialdemokraterna i 
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Täbys styrelse beslutar att motionen sänds in som enskild och ber medlemsmötet 

att anta denna som enskild inför distriktsårskongressen 2018. 

 

Täby den 28 november 2017 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

Föredragande: Åsa Westlund 

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens frustration över att minskningen av 

klimatutsläpp går för långsamt. Precis som motionären skriver har riksdagen antagit 

ett mål om att vår fordonsflotta ska vara fossiloberoende till år 2030.  

Regeringen har under den här mandatperioden kraftigt ökat budgeten för klimat och 

miljö, infört bränslebytet som gör att fossila bränslen vid macken succesivt kommer 

att ersättas av mer hållbara alternativ, samt en bonus-malus beskattning för nya 

fordon. En fördel med bränslebytet är att det innebär succesivt införande av 

förnybara bränslen i den existerande fordonsparken, det vill säga vi påbörjar arbetet 

med att minska utsläppen här och nu. En annan fördel är att systemet är långsiktigt 

stabilt och förutsägbart. Bonus-malussystemet innebär att miljöanpassade fordon 

med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med 

höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren.  

Vidare kommer regeringen under våren ta beslut som möjliggör för städer att införa 

miljözoner. Miljözoner kan finnas i olika steg, så att ett steg innebär sådana krav på 

utsläpp att alla bensin- och dieselbilar de facto förbjuds och ett annat steg att de ur 

miljösynpunkt bästa dieselbilarna klarar kraven.  

Redan idag är det möjligt med miljözoner för tung trafik, och sådana miljözoner 

används i flera svenska städer. Utvecklingen på den tunga sidan visar att miljözoner 

historiskt drivit på utsläppsminskningarna från tunga fordon och på så sätt bidragit 

till en bättre luftkvalité i Europa.   

Socialdemokratiska representanter har också under många år drivit på utvecklingen 

för tuffa utsläppskrav för såväl för tunga som lätta fordon inom EU. 

En liknande motion som denna behandlades av partikongressen 2017. Kongressen 

ställde sig då bakom partistyrelsens besvarande av motionen. I sitt svar ställde sig 

partistyrelsen samtidigt bakom ett framtida förbud mot nyförsäljning av bensin- och 

dieselbilar på EU-nivå. 

Distriktsstyrelsen ser positivt på regeringens åtgärder på området, liksom på 

motionen. Distriktsstyrelsen kan dock inte helt ställa sig bakom motionens att-satser. 

Den första att-satsen är formulerad som att vi lokalt ska förbjuda bensin- och 

dieselbilar. Regeringen kommer som tidigare nämnts under våren lägga fram förslag 



64 

 

som möjliggör för kommuner att lokalt besluta om miljözoner. Detta är framför allt 

motiverat utifrån den dåliga luftkvaliten i flera av våra städer. Distriktsstyrelsen ser 

positivt på sådana miljözoner, samtidigt som det är viktigt att införandet av 

miljözoner sker med en sådan framförhållning att människor har rimliga möjligheter 

att planera sin privatekonomi. Även moderna dieselbilar kan komma att klara de krav 

som ställs i en viss miljözon för lätta fordon.  

När det gäller motionens andra att-sats är den formulerad som att alla bensin- och 

dieselbilar ska förbjudas 2030. Det många länder diskuterar är dock nationella förbud 

mot nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar vid ett visst datum.  Det är stor 

skillnad mellan dessa åtgärder.  

Redan idag finns regler på EU-nivå som innebär att fordon som släpps ut på 

marknaden måste vara extremt bränslesnåla 2030. Distriktsstyrelsen menar ändå att 

det vore positivt både om Sverige gick före med ett tydligt förbud mot nyförsäljning 

av bensin- och dieseldrivna bilar 2030, och om Sverige drev på för ett sådant förbud 

inom EU.  Ett nationellt förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar måste 

förstås utredas innan det kan genomföras, men i grunden anser alltså 

distriktsstyrelsen att det är ett bra förslag.    

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  därmed anse motionen besvarad 

 

att kongressen ställer sig positiv till användandet av miljözoner även för 

lätta fordon lokalt och regionalt givet att detta sker på ett sätt som ger 

människor rimliga möjligheter att planera sin privatekonomi 

 

att kongressen ställer sig bakom att partidistriktet ska verka för ett 

nationellt förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar 2030, 

liksom ett sådant EU-förbud  

 

att skicka motionen, distriktsstyrelsens utlåtande och kongressens beslut 

med anledning av motionen till länsriksdagsgruppen 
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Jag anser dagens förfarande vara föråldrat: 
  - Att kandidater som känner sig kallade inte ska träda fram utan avvakta eventuell 
kontakt från valberedningen. 
 

- Att det i en folkrörelse saknas ett provvalsförfarande där medlemmarna via 
slutna val (via sin AK) rar rangordna cirka 3-5 kandidater föreslagna av 
valberedningen och dessutom ange en egen kandidat om behov finns. 

 
Ett sådant slutet provval med möjlighet att ange en egen kandidat hjälper 
valberedningen med den slutgiltiga bedömningen. 

 
Provvalsresultatet sammanställs i varje AK. Det skickas till distrikten och 
sammanställs distriktsvis. Valberedningen kan därefter analysera resultatet 
distriktsvis (och ej ner till AK-nivå, det kan bli för splittrat). 

 
 

Jag önskar att distriktsårskongressen  bifaller: 

 
- Att arbeta för att partiet vid framtida nyval av partiordförande ska ändra 
praxis så att kandidater som känner sig kallade ska träda fram och kontakta 
valberedningen. 

 
- Att arbeta så att partiet inför ett provvalsförfarande där varje medlem via sin 
AK via ett slutet val kan rangordna cirka 3-5 kandidater föreslagna av 
valberedningen och dessutom ange en egen kandidat om behov finns. 

 
- Att varje AK sammanställer och meddelar resultatet till respektive distrikt. 
Valberedningen kan sedan analysera distriktsvis. 

 
Hans Nömm 

Huddinge 

 
Motionssvar motion 6 om nyval partiordförande 

Styrelsen tackar motionären för en viktig motion.  

Styrelsen håller med om att det är viktigt att valet av partiordförande sker på ett bra 
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och demokratiskt sätt och att vår ordförande är förankrad i hela partiet, därför är 

diskussioner kring denna process viktig och önskvärd. Däremot tror inte styrelsen att 

provalsförfarande är rätt väg framåt då detta riskerar att bli en popularitetstävling 

vilket är en viktig, men givetvis inte den enda kvalitén en partiledare bör besitta. 

Styrelsen välkomnar fortsatt diskussion om valprocessen.  

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som enskild till 

distriktskongressen 

 

Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att sända in motionen som enskild. 
 

Föredragande: Lars Bryntesson 
 

Distriktsstyrelsen instämmer i att processen vid val av partiordförande är viktig och 
måste innebära att valet är väl förankrat i hela partiet. I likhet med Huddinge 
Arbetarekommun tror vi dock inte att ett förfarande med provval är rätt väg att gå. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  avslå motionen 
 

 

Som ett demokratiskt verkande parti är det viktigt att Socialdemokraterna i sin egen 

verksamhet lever upp till alla människors lika värde.  

Inför EU valet samt riksdagsvalet 2014 fanns stora brister i partiets valarbete. 

Otillgängliga valstugor, brist på tillgängligt informationsmaterial osv. Detta utestänger 

och ger fel intryck av den socialdemokratiska människosynen.  

Vi har aktiva medlemmar med funktionsnedsättning som fullt ut ska kunna bidra i 

partiets valrörelser. Vi har väljare som vid mötet av en otillgänglig valstuga- inte 

imponeras av vackra ord om ett samhälle för alla i våra valprogram när vi så tydligt 

utestänger människor med funktionsnedsättning. 

Valstugor behöver vara tillgängliga utifrån både valarbetare och besökare.  

Informationsmaterial ska gå att få i alternativa format som till exempel lättläst  

och inläst. 

Arrangerar vi informationsmöten med mera, ska de planeras utifrån den mångfald vi 

vill möta. Det handlar om att boka möteslokaler som är tillgängliga för personer med 
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funktionsnedsättningar med till exempel hiss, tillgänglig toalett, hörselslinga och inga 

starka dofter.  

Vi behöver en tillgängligare valrörelse 2018, än tidigare. Vi behöver visa genom vårt 

arbetssätt att vi består av mångfald och välkomnar mångfald. Detta är en 

förutsättning för att vi med större tyngd och trovärdighet ska kunna driva 

funktionshinderpolitiska frågor. 

 

Jag yrkar att: 

- distriktet tar fram en strategi för en tillgängligare valrörelse 2018 

- distriktet tar fram en checklista för en tillgängligare valrörelse, som stöd 

till distriktets arbetarekommuner. 

- distriktets valrörelse 2018 ska kännetecknas av tydliga framsteg inom den 

interna och externa tillgängligheten. 

 

Anna-Maria Valladolid, Vallentuna Arbetarekommun 

 
Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 
motionen som sin egen. 

 

Föredragande: Sara Kukka Salam 

Motionären lyfter upp vikten av att den socialdemokratiska valrörelsen 2018 är 
tillgänglig för alla människor. Motionären lyfter som exempel upp vikten av att 
material finns på lätt svenska och att partiets valstugor skall vara 
tillgänglighetsanpassade. För att säkerställa att arbetarekommuner bedriver en 
tillgänglig valrörelse föreslår motionären att distriktet tar fram en strategi för en 
tillgänglig valrörelse samt en checklista för att underlätta det lokala 
tillgänglighetsarbetet.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att det är viktigt att valrörelsen är 
tillgänglig för alla människor. Sverige har skrivit under FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för oss socialdemokrater är 
det en självklarhet att vi ska arbeta för att tillgängliggöra valrörelsen för alla. Att alla 
människor på lika villkor ska kunna ta till sig av vår politik är en förutsättning för en 
stark demokrati.  

Distriktsstyrelsen eftersträvar att distriktets verksamhet alltid skall vara tillgänglig. Vi 
gör så bl.a. genom att säkerställa att möteslokaler som distriktet hyr har god 
framkomlighet och tekniska hjälpmedel såsom hörslinga. Men vi kan självkritiskt 
konstatera att vi kan bli bättre. I nuläget har vi tex inte skrivtolkning under våra 
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möten vilket skulle kunna underlätta för personer med nedsatt hörsel. Det har även 
hänt att scenen vid lokaler som använts inte haft en ramp på smidigt avstånd. Det 
beklagar vi djupt.  

Inför valrörelsen 2018 så kommer nytt tryckt och digitalt material att tas fram. 
Styrelsens ambition är att texterna skall finnas i lättläst format, främst digitalt, men 
även på flera språk. Hemsidan ska även möjliggöra för uppläsning.  

Distriktsstyrelsen gör inte bedömningen att en separat strategi för en tillgänglig 
valrörelse behöver tas fram. Detta perspektiv finns med som en naturlig del i den 
ordinarie valstrategin som syftar till att säkerställa att alla röstberättigade i 
Stockholms län på ett lätt sätt ska kunna ta del och förstå vår politik. För att 
underlätta arbetet på lokalt plan är distriktsstyrelsen dock positiv till att det tas fram 
en checklista för arbetarekommuner kring vad man bör tänka på när man ska bedriva 
en lokal valrörelse. I denna checklista skall även tillgänglighetsperspektivet inkluderas.   

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  avslå att-sats 1 

 

att  anse att-sats 2 och 3 besvarade 

 

 
I januari 2017 avskaffades zon-systemet i vår kollektivtrafik, men med den 
förändringen förändrades också tiden som en enkelbiljett är giltig från 120 minuter 
till 75 minuter. Argumenten har bland annat varit att de som åker från Stockholms 
stad eller de mest närliggande kommunerna hinner åka så långt innan giltigheten är 
slut. Den nya tidsgränsen ska leda till högre inkomster för SL då fler måste betala fler 
gånger och förhindra att en boende i innerstaden ska kunna åka en hel resa (tur och 
retur) på samma biljett, men i praktiken blir de svagaste grupperna i samhället istället 
dubbelt bestraffade. Exempelvis om du åker från Hallstavik till Danderyds sjukhus 
tar bussresan 95 minuter, eller om du ska från Nynäshamn till T-centralen tar resan 
67 minuter. Det är orter som har busslinjer som går till Stockholm utan byten, om du 
dessutom måste göra byten har du inte en chans att hinna från ytterkanterna in till 
mitten av länet. Även resor från öst till väst kompliceras och blir dyrare på grund av 
tidsgränsen då dessa resor som oftast innebär byten. 
 
Det är lättare att få tag i en lägenhet och priserna på bostadsrätter är betydligt lägre ju 
längre från stadskärnan du kommer, vilket medför att andelen personer med en 
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svagare socio-ekonomisk bakgrund är vanligare i dessa områden. De som redan har 
en utsatt ekonomi tvingas nu istället betala en dubbel avgift för att kunna resa in till 
jobb, utbildning eller underhållning då de sällan har möjlighet att köpa ett 
månadskort. 
 
Den nya gränsen på 75 minuter innebär en kraftig försämring av möjligheten att bo 
utanför stadskärnan eller på landet och slår som hårdast mot grupper med utsatt 
ekonomi såsom ensamstående, unga, nyanlända och pensionärer. Det ligger i vår 
ideologi att värna om dessa grupper, att skydda dem mot den dubbla avgift som 
Moderaternas förändring medförde. 
 
Därför yrkar vi: 
Att giltigheten för enkelbiljetter utökas till 120 minuter. 
Att man utreder möjligheten till förlängd giltighet för de resor som påbörjas i ytterkanterna av 
Stockholms län. 
Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska landstingsgruppen. 
 
Lenneke Sundblom, Vice Ordförande Norrtälje Arbetarekommun 
Marcus Granström, Ordförande Tro och Solidaritet i Norrtälje 
Ingrid Markström, Ordförande SSU Norrtälje 
 
Arbetarekommunens utlåtande 
AK-styrelsen ställer sig bakom denna motion. Med dagens korta giltighetstid för 
enkelbiljetter så kan situationer uppstå där en resenär behöver köpa dubbla 
enkelbiljetter för en resa vilket såklart är orimligt. Precis som motionärerna skriver så 
är denna orimlighet därtill något som framförallt drabbar boende långt utanför 
stadskärnan, vilket tenderar att i högre utsträckning vara socioekonomiskt svagare 
grupper. Att åter höja giltighetstiden till 120 minuter skulle därför ha positiva 
socioekonomiska konsekvenser. 
 
Beslut 
Socialdemokraterna i Norrtälje antog på medlemsmöte den 15 november 2017 
motionen som sin egen.  

Föredragande: Jens Sjöström 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen och konstaterar att återinförandet av 

enhetstaxa (som Socialdemokraterna införde men som sedan avskaffades av den 

moderatstyrda alliansen) och slopandet av biljettzonerna till största delen varit 

positiv, men att det även finns negativa konsekvenser. När zonsystemet fanns hade 

man 75 minuter för resa inom 1 eller 2 zoner och 120 minuter för 3 zoner. När 

enhetstaxan infördes kvarstod behovet av en tidsgräns för resor med enkelbiljett.  
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Tidsgränsen behövs för att inte förlora biljettintäkter från de som påbörjar en ny 

resa. Det rör sig alltså inte om fall där resan innehåller ett eller flera byten utan där 

det är fråga om två resor, exempelvis till en destination och sedan hem igen. Därför 

har också den socialdemokratiska landstingsgruppen ställt sig bakom den idag 

rådande tidsgränsen på 75 minuter. 

 

Landstingets trafikförvaltning utredde hur tidsgränserna skulle sättas. Tack vare 

accesskortet går det att mäta hur många resenärer som påverkas av olika tidsgränser. 

Det är här värt att påpeka att tidsgränsen på 75 minuter gäller från det att man 

registrerar biljetten till dess att man gör sitt sista byte. Man måste alltså inte ha 

kommit fram till sin slutdestination inom 75 minuter. Gränsen gäller enbart 

enkelbiljetter och inte periodbiljetter. 

 

Trafikförvaltningen kom fram till följande; En tidsgräns på 75 minuter täcker in 99,3 

procent av alla byten. Efter 80 minuter påbörjar drygt 1500 personer en helt ny resa. 

Det rör sig då inte om ett byte utan exempelvis en tillbakaresa. Om tidsgränsen skulle 

förlängas till 90 minuter skulle landstinget förlora 40 miljoner kronor per år i 

uteblivna biljettintäkter. Om tidsgränsen sattes till 120 minuter skulle landstinget 

förlora 120 miljoner kronor per år.  

 

Vad gäller motionens andra att-sats konstaterar distriktsstyrelsen att enhetstaxan 

infördes för att göra det lika i hela länet, något Socialdemokraterna hela tiden varit 

drivande i. Med enhetstaxan blir det enklare att överblicka prissättningen och det blir 

lika för alla. Att införa olika tidsgränser för olika delar av länet vore att överge 

principerna om enkelhet och lika för alla. Styrelsen noterar också att för en resenär 

som köper enkelbiljett för en resa från länets centrala delar till länets utkanter 

rimligen har samma restid som de som åker åt andra hållet. Det vore därför inte 

tillfredsställande att ha olika regler för resor i olika riktningar.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att  avslå motionen 
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I takt med att motorvägar byggs ut ökar trafikpressen på storstäderna. De 

generationer som skapar dagens problem kommer inte att uppleva vidden av det som 

följer i bilismens spår. Det behövs mycket forskning och inlevelseförmåga för att 

förstå hur allvarligt miljöhotet är.  

     I USA har man börjat inse problemet kring infrastruktur som formulerats utifrån 

bilanvändandet. I London talas om en cykelrevolution (till år 2026 är målet att öka 

antalet resor som görs med cykel med 400 procent, med ett nytt lånecykelsystem, och 

så kallade ”super highways” för cyklar med satsningar i Londons ytterområden). Det 

behövs en omställning som kräver innovation och investering utöver det vanliga. 

    Generationsegoism och dåliga traditioner får inte göra oss blinda för aningslöst 

slöseri av fossila bränslen. Inte heller hindra insikt att man går fel väg när man skapar 

bilsamhällen - samhällen som är i stort sett avhumanifierade. I dag råder närmast 

djungelns lag i stockholmstrafiken. Skulle vi bete oss på Konsum som vi gör på 

vägen skulle vi spärras in. Polisen liknar biltrafiksituationen vid en infarkt och 

beteendet i bilsamhället tillåts vara annorlunda än i resten av samhället, med dess 

lagar, normer och värderingar.  

     Det som forskare pekar på är problemet med att vi i våra vägnät inte möts öga 

mot öga när vi färdas. Många får en vanföreställning att den egna bilen är det enda 

rörliga föremålet på vägen, trots rusningstrafik. Man får en skev uppfattning av vad 

som pågår och reagerar med reptilhjärnan istället för med förnuft. Det skapar stress 

och ett oempatiskt beteende som straffar de trafikanter som försöker bete sig sansat 

och laglydigt.   

      Det är inte bara för miljön som bilismen är dyr. Med gemensamma medel byggs 

allt säkrare vägar som bilisterna kompenserar för genom att tillämpa ett mer riskfyllt 

trafikbeteende, varvid även sjukvårdskostnader hålls höga.   

    Dessa gemensamma medel kunde användas till annat. De kollektivtrafikburna, 

som också är med och betalar för motorledsutbyggnaderna9, borde kanske få en 

miljöpremie för att de inte bidragit till växthusgaser, giftiga och luftburna partiklar i 

lika stor utsträckning som en bilist? Dessa gör ju både en miljö – och samhällsinsats. 

Men med facit i hand är det bil-lobbyisterna som belönats, medan de, vilkas mål i 

livet aldrig varit att ta körkort eller anskaffa bil, inte fått mer stöd i sitt resande.      

    När oväder drar fram ställs kollektivtrafiken in. Bussar kommer inte fram, den 

blockerande biltrafiken är ofta skuld till det, och även tågturer ställs in. Det är 

orättvist, och de som väntar på extrainsatta bussar är till stor del kvinnor. Varför 

införs inte nolltaxa i kollektivtrafiken för att sporra till miljövänligt och jämställt 

resande?  

     I storstädernas trafikplanering tycks ingen stor feministisk landvinning gjorts, 

tyvärr.  

                                                 
9 http://www.lu.se/article/forskare-sex-ganger-dyrare-om-du-valjer-bilen 
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Vägverkets rapport Ja ̈mställdhet och genus i infrastrukturplanering10 – en studie av 

tillämpningen inom järnva ̈gsplaneringen, är mycket viktig att ta del av när jämställdhet i 

resandet kommer upp. 

Här finner man följande stycke. 

”Vid beslut av långsiktig och övergripande karaktär, som i den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen, finns ett behov av grundläggande analyser av bl.a. jämställdhetsaspekter. 

Planeringsverktyg i form av samhällsekonomiska kalkylmetoder och konsekvensbeskrivningar 

behöver finnas till hands. Den samhällsekonomiska kalkylmodellen är ha ̈r ett centralt redskap vid 

prioritering av a ̊tga ̈rder. A ̈ven jämsta ̈lldhet bör belysas i beslutsunderlagen. Trafikverken bör a ̈ven 

utforma samrådsförfaranden sa ̊ att kvinnor och män får samma förutsa ̈ttningar att komma till tals 

vid planering av åtga ̈rder. Inför beslut av infrastrukturutbyggnader och större 

trafikeringsföra ̈ndringar bör analyser och konsekvensbeskrivningar ha ett jämsta ̈lldhetsperspektiv. 

Dessa görs la ̈mpligen som en del av en social konsekvensbeskrivning som syftar till att beskriva 

effekter av planerade åtga ̈rder för barn, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ur ett 

jämsta ̈lldhetsperspektiv. Det är regeringens uppfattning att analyser av sociala konsekvenser bör 

vara en naturlig del av beslutsunderlaget i åtga ̈rdsplaneringen.  

O ̈verhuvudtaget bör befolkningens va ̈rderingar kring trafik och infrastruktur hämtas in, redovisas 

och behandlas på ett sa ̊dant sätt att kvinnors och ma ̈ns värderingar tillmäts samma vikt.  

För att kvinnors och män va ̈rderingar ska tillmätas samma vikt vid utformningen, tillkomsten och 

förvaltningen av transportsystemet är det nödva ̈ndigt att synliggöra hur kvinnor och ma ̈n va ̈rderar 

transportsystemet. Till exempel visar studier att kvinnor och män va ̈rderar trafiksäkerhet olika. 

Kvinnor a ̈r beredda att i högre utstra ̈ckning än män prioritera åtga ̈rder för att a ̊stadkomma sa ̈krare 

va ̈gtrafik”…….”Rådande könsmönster innebär att kvinnor och män i samma livsfas och liknande 

social situation ofta har olika villkor. Det sta ̈ller krav pa ̊ tva ̊ olika slags åtga ̈rder, som i praktiken 

riskerar att motverka varandra. A ̊ ena sidan handlar det om mer kortsiktiga a ̊tga ̈rder som i första 

hand förbättrar transportsituationen för kvinnor, a ̊ andra sidan om mer långsiktiga åtga ̈rder som 

bidrar till en föra ̈ndring av könsmönstren. Då de kortsiktiga a ̊tga ̈rderna kan innebära att 

traditionella könsmönster snarare första ̈rks a ̈n utmanas, krävs en medveten och tydlig balans mellan 

dem (Prop 2008/09:35).  

 

Hur ser det ut med jämställdheten i de planprocesser som pågår? Används de så 

kallade planeringsverktygen eller struntar man i dem? Lyssnar man på kvinnors 

behov? Behövs det kanske en ny rapport? 

I dag pågår världsomspännande forskning där många påpekar att bilen som dagens 

generation känner den, nått vägs ände. Den ses/har setts som en frihetssymbol, trots 

att den binder vid gamla idéer om transport och även könsroller. Hur ska man 

förändra ett beteende om man vidmakthåller den hegemonin?     

                                                 
10 http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670647/FULLTEXT01.pdf  

   (2012 Charlotta Faith-Ell och Lena Levin) 

http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670647/FULLTEXT01.pdf
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     Våra gemensamma motorvägar är inte lekplatser, de finns inte till för att sätta 

hastighetsrekord. Det måste till en attitydförändring och insikt om vad bilen kommer 

att stå för i framtiden. 

 

     Folksam har presenterat en stor studie (2014) på riskerna att föraren råkar ut för 

en olycka kontra bilmärket. "Bilförare i BMW är tio gånger oftare involverade i 

singelolyckor jämfört med bilförare i Toyota. Det visar en ny studie från Folksam 

baserad på alla polisrapporterade olyckor i Sverige sedan 2003”11. 

”Kvinnor kör säkrare än män12".  

Bilden av bilen som det bästa vi kan hitta på för att förflytta oss, trots att mycket 

pekar på att den bilden inte stämmer, är dålig för oss, och miljön. 

      Jag hoppas att S- politiker vill göra kollektivtrafiken till prio ett.  Om någonsin 

klimat- och trivselmål ska nås i Stockholmsregionen, måste grundproblemet 

formuleras. 

Vilka trafikinvesteringar och innovationer vill Socialdemokraterna i Stockholms län 

uppmuntra?  

 

Utifrån alla dessa frågor yrkar jag därför att Socialdemokraterna i Stockholms 

län verkar för: 

- Att en samlad forskningsinsats om bil- och kollektivtrafik i Stockholms län kommer till 

stånd. 

- Att en sådan forskning som nämns ovan även undersöker huruvida bil-lobbyism kontra 

riksdagens jämställdhets -, tillgänglighets-, och genusfokus påverkar infrastrukturplanering 

och trafikplanprocesser. 

- Att en sådan forskning även undersöker hur bilen påverkat, påverkar men även i 

framtiden kommer att påverka den fysiska och psykiska miljön i samhället.  

- Att utreda om nolltaxa kan införas i kollektivtrafiken. 

 

Catharina Fridén Hedrenius (kör dagligen bil, från Vallentuna mot Märsta), 

Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att 

anta motionen som sin egen. 

 

Föredragande: Claes Thunblad 

 

                                                 
11 http://media.folksam.se/sv/2014/06/27/bmw-de-risktagande-bilforarnas-favorit/ 
12 http://media.folksam.se/sv/2013/03/08/nya-siffror-fran-folksam-man-sitter-oftast-bakom-ratten-men-kvinnor-kor-sakrare/
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Det råder ingen tvekan om att en av Socialdemokraternas viktigaste 

framtidsutmaningar i Stockholmsregionen är att bygga ut infrastruktur och 

kollektivtrafik på ett sätt som skapa en hållbar, jämställd Stockholmsregion byggd för 

människor. Det står klart att det innebär minskat bilberoende till kollektivtrafikens 

och cykelns fördel.  

Styrelsen delar dock inte motionärens syn på var vi befinner oss i processen för att 

ställa om vår region. Åtskilliga studier har gjorts om bil- och kollektivtrafikläget i 

länet, inte minst i arbetet med Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

(RUFS) 2050. Regeringen har stärkt samhällsbyggnadsforskningen med den nya 

svenska forskningspolitik som beslutades om 2017. Dessutom pågår en stor mängd 

forskning och utveckling angående transportomställning och elektrifiering bland 

privata aktörer inom transportbranschen.  

Det finns med andra ord ett bra underlag och utgångsläge för att påbörja skiftet mot 

kollektivtrafik redan nu, samtidigt som mer forskning inom området är att vänta. 

Ytterligare forskning om transporter kommer att behövas men bör i möjligaste mån 

vara fri från politisk styrning på detaljnivå. Exakt vilka områden som ska studeras, till 

exempel bil-lobbyism och bilens historiska och nutida påverkan på samhällsmiljön 

bör vara en fråga för forskare och lärosäten och inte för politiken.  

Gällande att utreda nolltaxa i kollektivtrafiken så anser styrelsen att det vore 

olämpligt. Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen har som motionären konstaterar 

mycket stora behov av infrastrukturinvesteringar och utbyggnad de närmaste 

årtiondena. Minskade biljettintäkter för SL samtidigt med ökat resande skulle leda till 

att kollektivtrafiksystemet blir överbelastat samtidigt som resurserna till investeringar 

uteblir.  

Istället bör fokus vara att stärka kollektivtrafiken och bygga ut dess tillgänglighet för 

att göra det mer attraktivt att resa kollektivt än att ta bilen i framtidens 

Stockholmsregion.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att anse första att-satsen besvarad 

att  avslå att-sats två, tre och fyra 

 

 

I ett den växande Stockholmsregionen blir transporter en allt större utmaning. 

Därför krävs nya förslag för att effektivisera pendlingen till jobbet som ofta ligger 

inne i Stockholm. I den regionala utvecklingsplanen pekas det på behovet av 

alternativa färdvägar från söder till norr samt behovet av att etablera mer företag i de 
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regionala stadskärnorna. Detta är bra, men från tar inte problemet med den växande 

trafiken in till Stockholm, något som även fortsatt kommer att öka med regionens 

tillväxt. 

Idag finns en konflikt mellan bostäder och parkeringar i förortskommunernas 

centralare delar. De gamla infartsparkeringarna byggs i allt större grad bort för att 

ersättas av stadsliknande bebyggelse nära kollektivtrafiken. I stora drag är detta 

positivt då det minskar biltrafiken i tätbebyggda områden. Samtidigt skapar det stora 

problem för de som är bilberoende utanför dessa stadskärnor. Hur tar man sig till 

arbetet i staden om möjligheten att parkera inte finns staden, när förorten eller i 

ytterförortens centrum? 

Här måste Socialdemokratin arbeta kreativt för att ännu en gång lösa 

samhällsproblem. Infartsparkeringar vid motorvägen så som riksväg 73 parat med en 

kollektivtrafiklösning så som de av landstingets föreslagna ”Bus rapid transfer” eller 

stombussar som de ibland kallas skulle kunna vara en lösning. En större parkering 

vid riksväg 73, exempelvis vid Albyberg företagsområde, för byte till en BRT-buss 

mot Stockholms centrala delar ger mindre investeringskostnader än jämförbara 

spårbundna lösningar och kan snabbt komma på plats. 

Ett finansieringsförslag är att man skulle kunna erbjuda en tilläggstjänst på 

månadskortet med en mindre extra kostnad för garanterad plats på 

infartsparkeringen. Kostnaden skulle gå till att finansiera drift, säkerhet och skötsel 

av infartsparkeringen. 

Sammantaget skulle förslaget vara förhållandevis billigt jämfört med motsvarande 

spårbundna lösningar, snabbt att implementera, positivt för gatumiljön i 

ytterförorternas centrum samt positivt för miljön. 

Med anledning av detta föreslås 

Att  Socialdemokraterna i Haninge ger kommunala gruppen i uppdrag att arbeta för att 

se över hur en Infartsparkering/BRT-lösning vid riksväg 73 skulle kunna byggas. 

Att  Socialdemokraterna i Haninge uppmanar landstingsgruppen att arbeta för att se 

över hur en infartsparkering/BRT-lösning skulle kunna bli verklighet. 

Joakim Spångberg, Handenföreningen 

Handens s-förenings styrelse har 170209 antagit motionen som sin egen. 

 

Utlåtande över motion nr 7  

Busstrafik på motorvägar och egna körbanor typ BRT är en framtidslösning som 
prövas runt om i världen. Här i Sverige finns BRT i Malmö. Malmö Expressen har 19 
gashybridbussar som är 24 meter långa. De är bekväma, snabba och har hög 
kapacitet. 
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Det vi närmast ser framför oss är att Stockholmsbågen förverkligas, d.v.s att 
Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm trafikeras med BRT. Det skulle 
ge förutsättningar för snabba transporter från Haninge i söder till Häggvik i Norr. 
 
BRT-lösningar förutsätter att Landstinget som kollektivtrafikansvarig väljer att satsa 
på detta nya moderna transportmedel. 
 
Det är, som föreslås i motionen, också en framtidslösning att Väg 73 utnyttjades för 
BRT. 
I det fall Landstinget vill göra sådana satsningar är det aktuellt att kommunen 
medverkar till infartsparkeringar vid 73:an. 
 
Då beslut i Landstinget är förutsättningen för BRT så ser styrelsen ingen mening 
med att i dagsläget ge kommunala gruppen något uppdrag i frågan. 
 
Arbetarekommunen styrelse föreslår medlemsmötet besluta 

att  avslå första att satsen, 

att  bifalla andra att satsen, samt 

att  skicka motionen till distriktskongressen som arbetarekommunens egen.  

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

Föredragande: Claes Thunblad 

 

Styrelsen tackar för den inkomna motionen och delar motionärens uppfattning att 

det krävs nya och kreativa lösningar för att lösa utmaningarna med att bygga en 

hållbar Stockholmsregion för alla. De föreslagna BRT-bussarna är en sådan 

framtidslösning som i första hand skulle kunna användas i Stockholm för att 

förverkliga den så kallade Stockholmsbågen.  

En BRT-linje skulle förutom att främja hållbart resande kunna bidra till att binda 

ihop Norra och Södra Stockholm. Att koppla infartsparkeringslösning till BRT är 

positivt inte minst för att det vore en satsning som riktar in sig på de som idag är 

beroende av bilen och bor utanför de regionala stadskärnorna. Motionens förslag om 

en infartsparkeringslösning just riksväg 73 är dock snarare en kommunal fråga än en 

angelägenhet för hela kommunala gruppen.  

Ett första steg på utvecklingen av en BRT-linje är att landstingsgruppen arbetar för 

att det ska bli verklighet. Det arbetet har redan påbörjats och representanter för 

Socialdemokraterna i Stockholms län har vid flera tillfällen drivit frågan om BRT 
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politiskt samt opinionsbildat i frågan. Eftersom Socialdemokraterna tagit ställning för 

BRT och då ett politiskt beslut i landstinget är en förutsättning för att det ska kunna 

genomföras bör inte kommunala gruppen ges något uppdrag om detta.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att  avslå motionen 

 

 
Priserna bör bli lägre under lågtrafiktid. Eller t o m nolltaxa när det annars finns 

tomma platser, med lågt använd kapacitet. Elbilar och små anslutningsbussar kan gå 

till hållplatser för direktbussar, spårvagnar eller snabbtåg, som går mellan större 

tätorter med färre stopp. Gods på lastbilar kan lastas om till järnväg vid längre 

transporter och färre fullastade bilar i stället för många med bara litet last. Även 

större fordon och bilar kan gå på el.  

Jag yrkar på  

att    den socialdemokratiska landstingsgruppen verkar för ett mer klimatanpassat 

transportsystem. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö Arbetarekommun instämmer i motionens intention att vi behöver 

övergå till mer kollektivtrafik för såväl människor som gods, men beslutade: 

att motionen sänds till distriktskongressen som enskild. 

Föredragande: Jens Sjöström 
 

Motionären lyfter en mycket viktig aspekt av kollektivtrafiken: den ojämna 

fördelningen av passagerare över dygnet. I morgon- och eftermiddagsrusningen är 

hela systemet hårt belastat, men under dagen och helgen finns överkapacitet. Det är 

inte bara ett trängselsystem utan har långtgående konsekvenser. Kollektivtrafiken 
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måste dimensioneras för att klara topparna, vilket bland annan innebär att under 

lågtrafik står fordon oanvända och personalen får delade arbetsdagar.  

 

Till viss del är detta mönster svårt att påverka eftersom det bygger på hur samhället 

är organiserat med bland annat arbetstider och avstånden mellan bostäder och 

arbetsplatser. Till viss del går det dock att påverka. Det görs nämligen ett 

förhållandevis stort antal fritidsresor under rusningstimmarna. Om dessa fritidsresor 

istället gjordes under lågtrafik skulle mycket vara vunnet. 

 

Inom trafikforskningen lyfts så kallade tidsdifferentierade taxor fram som ett 

effektivt sätt att jämna ut resenärsflödena. Med olika pris kan de som inte behöver 

resa under rusningen lockas att resa på andra tider. Den socialdemokratiska gruppen i 

landstinget har därför tagit fram ett förslag om ett lågtrafikkort: ett 30-dagarskort 

som gäller mellan cirka 9.30 och 15.30 på vardagar, samt dygnet runt på helger. 

Lågtrafikkortet skulle vara 30-50 procent billigare än ett vanligt 30-dagarskort och 

finnas till både helt och reducerat pris. För exempelvis en pensionär skulle ett 

lågtrafikkort då kosta cirka 300 kronor per månad. Styrelsen anser att detta förslag 

svarar mot vad motionären efterfrågar. 

 

Motionären nämner också mindre fordon som går till hållplatser för stomtrafik. 

Sådan så kallad matartrafik är viktigt för att transportera resenärer till spårtrafik och 

stombussar. Frågan kan också lyftas till ett vidare perspektiv om så kallad 

kombinerad mobilitet. Genom att se till människors transportbehov i stort snarare än 

enbart kollektivtrafiken kan landstinget göra det möjligt att öka förutsättningarna för 

kombinationsresor där kollektivtrafiken är basen.  

 

För att öka andelen av de motoriserade resorna som sker med kollektivtrafik behöver 

kollektivtrafiken anpassa sig efter människorna, inte tvärtom. Det innebär bland 

annat att det måste bli lättare att göra en del av resan med SL och en del på annat 

sätt, till exempel cykel eller egen bil. Det innebär också att vi måste se 

kollektivtrafiken som en del av samhället och resenärernas vardag. Vi ökar inte 

kollektivtrafikens attraktivitet bara genom att förändra själva trafiken, utan också 

genom att förenkla för resenärerna i övrigt. 

 

Den socialdemokratiska gruppen i landstinget har lagt förslag om lånecyklar och 

kommunala bilpooler kopplade till SL-kortet. De har också lagt förslag om tester 

med anropstyrd trafik och smartare restidsinformation.  

 

Vad gäller godstransporter konstaterar styrelsen att landstinget nu arbetar med att ta 

fram en regional godsstrategi. I det arbetet är driver den socialdemokratiska gruppen 

att strategin ska innehålla konkreta förslag för att lösa framtidens utmaningar och för 
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att säkra att den framtida godstransporten blir klimatsmart. Bland annat genom att 

lägga förslag om att inkludera en särskild miljökonsekvensbeskrivning, att ha särskilt 

fokus på att minska antalet transporter samt att knyta regional godsstrategi till arbetet 

med Klimatfärdplan 2050.  

 

Idag pågår spännande försök med elektrifiering av tunga godstransporter i 

exempelvis Västra Götaland, utanför Gävle och E-Road Arlanda. Detta är en viktig 

utveckling för att minska de tunga vägtransporternas miljöpåverkan. 

Socialdemokratiska gruppen i landstinget driver också att den kommande 

Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm ska innefatta elektrifierad snabb 

kollektivtrafik, något som också kan möjliggöra och underlätta utveckling av 

elektrifierade godstransporter mellan olika delar i länet. 

 

I sexpartiöverenskommelsen i den nationella parlamentariska miljömålsberedningen 

slöts en överenskommelse att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % 

fram till år 2030 jämfört med år 2010. Ett åtagande som kräver stora insatser för 

omställning av drivmedel, transportslag mm för att uppnås. Stockholms läns 

partidistrikt, tillsammans med flera distrikt i Mälardalen, skrev också en gemensam 

motion till partikongressen år 2017 angående dessa frågor. 

 

Socialdemokratiska landstinggruppen har också lagt förslag om att jobba mer 

effektivt med transporter, med specifikt fokus på att använda sjötransporter och de 

inre vattenvägarna samt att styra om från flyg och lastbil till båt och tåg. 

Ambitionsnivån för järnväg behöver höjas. I det arbetet finns fördelar med att 

samarbeta med förpackningsindustrin för att minska antalet skrymmande emballage. 

Diskussionen bör styras till att handla om effektivt användande av transporter på 

vatten, spår och vägar tillsammans med omlastningscentraler. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  anse motionen besvarad 

 
Varje kommun har enligt skollagen skyldighet att ge elever i grundskola och 
gymnasium rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan. De flesta av 
kommunerna i Stockholms län har löst detta genom att eleverna får SL-kort som är 
giltiga mellan kl.04.30-19.00 alla vardagar. Eleverna kan då inte resa på kvällar eller 
helger. För att kunna åka dygnet runt måste föräldrarna köpa till ett fritidskort för 
1680kr per år. För elever som inte har rätt till skolskjuts blir kostnaden 3260kr per år 
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för en biljett som sträcker sig över hela dygnet. Familjer med många barn eller 
familjer med låg inkomst får problem att stå för kostnaden. 
  
Det finns också en risk att barnen fastnar mellan olika byten för att giltigheten på 
kortet har gått ut, exempelvis när det blir förseningar eller när det blir för lång tid 
mellan olika byten. I våra norra delar av Stockholms län har vi långa avstånd och 
glest med turer, vilket gör det till ett reellt problem för oss. 
 
Enligt barnkonventionen Artikel 15 har barn har rätt till att starta och delta i 
föreningar och organisationer och i artikel 31 står det skrivet att barn har rätt att till 
fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet samt att tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig rekreations- och 
fritidsverksamhet ska uppmuntras.  
 
Barn har därmed rätt att ha en aktiv och meningsfull fritid efter skolan. Många 
fritidsaktiviteter startar sen eftermiddag eller tidig kväll även på helgdagar vilket 
medför att många barn behöver kunna resa på kvällar och helger. Vissa aktiviteter 
framförallt kulturaktiviteter gör att barnen och ungdomarna behöver kunna resa till 
andra kommuner i länet, exempelvis för att se på teater eller – om vi ska se till våra 
egna organisationer – för att kunna delta på SSU:s möten på 68:an. 
 
Vi vill också uppmuntra och lära våra ungdomar att nyttja kollektivtrafiken så att man 
redan i tidigålder föredrar den istället för att skaffa sig en epa-traktor eller moped. I 
en miljömässig hållbar infrastruktur måste vi lära oss att använda kollektivtrafiken 
redan i tidig ålder. 
 
Därför yrkar vi: 
Att alla barn och ungdomar upp till 18 år ska erhålla avgiftsfria resor i kollektivtrafiken under 
dygnets alla timmar. 
Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska landstingsgruppen 

 
Ingrid Markström, Ordförande SSU Norrtälje 
Lenneke Sundblom, Vice ordförande Norrtälje Arbetarekommun 

 

Arbetarekommunens utlåtande 
AK-styrelsen ställer sig bakom denna motion. Tillgänglighet inom kollektivtrafiken är 
en fråga om såväl frihet som jämlikhet, och detta är extra viktigt när det kommer till 
våra barn och unga som ofta är helt beroende av sina föräldrars kapacitet och vilja att 
betala bussbiljetter eller skjutsa. Fri kollektivtrafik skulle onekligen för många barn 
och unga vara en stor frihets- och jämlikhetsreform. 
 
Beslut 
Socialdemokraterna i Norrtälje antog på medlemsmöte den 15 november 2017 
motionen som sin egen. 
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Föredragande: Jens Sjöström 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen och vill liksom motionärerna uppmuntra till 

ökat resande med kollektivtrafik bland barn och ungdomar. Liknande motioner har 

varit föremål för motionshantering i Stockholms läns partidistrikt vid flera tillfällen 

med olika resenärsgrupper i fokus. 

 

Motionens intentioner är goda i att ge barn och ungdomar likvärdiga möjligheter att 

aktivt delta i kultur och fritidsverksamheter samt uppmuntra till kollektivt åkande.  

Stockholms län behöver fler resenärer som reser kollektivt. Kollektivtrafikens andel 

av de motoriserade resorna i regionen måste öka för att minska privatbilismen och 

klara de nationella och regionala klimat och miljömålen. Prognoserna visar ny 

beklagligt nog istället en kraftig ökning av bilismen i vårt län fram till år 2030.  

 

Prissänkningar måste därför ställas mot behovet av utökad kollektivtrafik och 

avgörande investeringar som måste ske för att minska restiderna mellan och inom 

olika länsdelar. Distriktsstyrelsen delar motionens intentioner men det är samtidigt 

viktigt att se allas behov av en trygg, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik.  

 

Kollektivtrafikens finansiering är en komplex fråga med många olika dimensioner. 

Målsättningen för Socialdemokraterna i Stockholms län är att hålla priset så lågt som 

möjligt för alla och samtidigt expandera kollektivtrafik som möjliggör ökad tillväxt, 

en fungerande arbetsmarknad och att klara åtagandena för miljö- och klimatmålen.  

Distriktsstyrelsens grundläggande inställning är att kollektivtrafiken ska finansieras till 

hälften av skatt och till hälften av biljettintäkter. 

 

Om den finansieringsmodellen ska ändras och kollektivtrafiken i högre utsträckning 

ska finansieras med skattemedel finns två alternativ: antingen att höja skatten i det 

landsting som redan idag har den högsta skatten i landet, eller att ta pengar från 

sjukvården och lägga på kollektivtrafiken. Styrelsen kan inte acceptera något av dessa 

två alternativ och kan därmed inte ställa sig bakom en total avgiftsbefrielse för alla 

upp till 18 års ålder.  

 

Detta innebär dock inte att styrelsen är nöjd med dagens situation och med hur 

fritidskortet är utformat. Att köpa två eller tre terminskort i januari eller augusti blir 

helt enkelt för mycket för vissa familjer. Att köpa 90-dagarskort ger en lägre utgift i 

stunden än terminskort, men blir dyrare i längden. Terminskorten gynnar med andra 

ord de familjer som kan lägga en stor summa i början av terminen, men missgynnar 

de som behöver sprida ut kostnaderna under terminen. 
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Den socialdemokratiska landstingsgruppen har lagt fram ett förslag om ett 

familjepaket med två förslag. Det första förslaget går ut på att höja åldern för när 

barn reser utan avgift, från dagens 7 år till 12 år. Idag finns dessutom ett krångligt 

regelverk med olika regler på vardagar och helger. Förslaget innebär också att det 

krångliga regelverket slopas och att det blir samma regler oavsett dag.     

 

Det andra förslaget är att göra om fritidskortet till ett 30-dagarskort som kostar 150 

kronor. Mängdrabatten som missgynnar familjerna med mest ansträngd ekonomi 

slopas. Som 30-dagarsbiljett blir fritidkortet dessutom mer flexibelt. Sänkningen till 

150 kronor per månad motsvarar 22 (terminskort) till 76 (90-dagarsbiljett) kronor per 

månad. För en familj med två barn kan ett stort utlägg på 1 900 kronor för två 

terminskort i januari sänkas till 300 kronor för två månadskort. 

 

Distriktsstyrelsen anser att familjepaketet innehåller bra förslag som förbättrar för 

barn och ungdomar och deras familjer, utan att rubba den grundläggande principen 

om kollektivtrafikens finansiering. Liksom motionärerna anser styrelsen att barn och 

ungdomar har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Det finns dock bättre lösningar 

än att införa avgiftsfrihet. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att  avslå motionen 

 

I vår region har vi en markant ökande äldre befolkning, som har mer och mer 

funktionsnedsättningar, men också en äldre befolkning som är mer aktiv än tidigare. 

Men i många fall är det svårt för dem att förflytta sig, kanske har man problem med 

balansen, orken är inte som den varit, och avstånden är ofta långa då exempelvis 

affärer flyttar från stadskärnan till stora köpcentrum. Många pensionärer blir då 

utelämnade till att använda den kollektivtrafik som finns eller ansöka om färdtjänst.  

 

På landsbygden är behovet stort av att använda färdtjänst för personer med mindre 

funktionsnedsättningar, då det inte går att kliva upp i bussen på grund av den stora 

höjdskillnaden mellan plattformen/vägen och golvet på bussen. Bussar som kör på 

landsvägen har inte lika låga insteg som bussarna i stadstrafik och bussarna kan inte 

heller ”niga” lika lågt.  

 

Det betyder alltså att om kollektivtrafiken skulle ha en mindre höjdskillnad mellan 

hållplatsen och bussens golv skulle fler kunna använda kollektivtrafiken vilket leder 
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till minskade kostnader för Stockholms läns landsting. 2015 uppgick kostnaderna för 

färdtjänst till 1214 miljoner kronor och för kommunerna i länet till 1741 miljoner 

kronor. 

 

Att anpassa bussarna på framförallt landsbygden medför också en miljömässig vinst, 

istället för att flera taxibilar åker för att hämta olika personer kan en buss göra samma 

sak. Det blir också en social vinst. 

 
Därför yrkar vi: 
Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att bussar och hållplatser ska anpassas så 
att fler personer med mindre fysiska funktionsnedsättningar ska kunna använda kollektivtrafiken 
genom att minska höjdskillnad mellan bussens golv och hållplatsen. 

Att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska gruppen i Stockholms läns landsting. 
 
Lenneke Sundblom, Vice Ordförande Norrtälje Arbetarekommun 
Ingrid Markström, Ordförande SSU Norrtälje 
Marcus Granström, Ordförande Tro och Solidaritet i Norrtälje 

 

 

Arbetarekommunens utlåtande 
AK-styrelsen ställer sig bakom denna motion. Tillgänglighet inom kollektivtrafiken är 
en fråga om såväl frihet som jämlikhet. Detta gäller speciellt i en kommun med så 
geografiskt spridd befolkning som vår. Att det dessutom skulle föranleda en mer 
kostnadseffektiv kollektivtrafik är därtill en bonus. 
 
Beslut 
Socialdemokraterna i Norrtälje antog på medlemsmöte den 15 november 2017 
motionen som sin egen.  
 

Föredragande: Jens Sjöström 
 

Distriktsstyrelsen vill tacka för en viktig motion och delar till fullo uppfattningen att 

kollektivtrafiken behöver bli mer tillgänglig. Att den allmänna kollektivtrafiken och 

färdtjänsten hänger ihop är en viktig insikt. Inte bara på så sätt att de som har 

tillstånd att resa med färdtjänsten ofta föredrar den allmänna kollektivtrafiken i de fall 

de klarar av den. Det är också ett mer effektivt användande av skattemedel eftersom 

en resa med den allmänna kollektivtrafiken är billigare än en resa med färdtjänst. Det 

är inte bara färdtjänstresenärer som kan dra nytta av bättre tillgänglighet, utan hela 

resenärskollektivet. Man brukar tala om ”universell design” som ger bra tillgänglighet 

och användbarhet för alla. 



84 

 

 

SL har ett gediget arbete med tillgänglighet och fysisk anpassning av stationer, 

hållplatser och fordon. Utöver det finns även möjlighet att beställa ledsagning på alla 

tunnelbanestationer. Detta arbete har inte bara förbättrat tillgängligheten utan även 

lett till ett minskat behov av resande med färdtjänsten. Men precis som motionärerna 

skriver finns det mycket mer att göra. De flesta busshållplatser utmed landsvägar och 

småvägar i länet är inte tillgänglighetsanpassade. Inte heller i tätorter ”niger” bussarna 

alltid, trots att de ska det.  

 

Distriktsstyrelsen vill lägga till att tillgänglighetsarbetet inte stannar vid hållplatsen 

utan att även miljön runtomkring hållplatsen kan vara avgörande. Här är det viktigt 

att landstinget och kommunerna samverkar för att tillgängliggöra hela resan, från 

dörr till dörr. Därför menar vi att motionen även berör kommunala gruppens ansvar. 

Styrelsen kan tyvärr notera att alliansen i landstinget visar mycket litet intresse för 

samverkan med kommunerna och så även med funktionshinderrörelsen kring att 

åtgärda de brister som idag finns. Med det sagt instämmer distriktsstyrelsen i 

motionens inriktning. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

 

att bifalla första att-satsen 

att avslå andra att-satsen 

att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska gruppen i 

Stockholms läns landsting samt till kommunala gruppen för vidare 

hantering 

 

 

För att fler ska kunna ta sig till arbeten, fritidsintressen, nöjen, vänner och familj 

behöver det finnas bättre bussförbindelser på Södertörn och större turtäthet. 

I dagsläget tar det ca 1 timme att ta sig mellan Alby och Tullinge. Botkyrka kommun 

har en fråga på sin medborgarundersökning om medborgarna i kommunen 

har vänner i någon annan kommundel. Det är mycket enklare att upprätthålla 

vänskap om avstånden inte är så långa. 

 

Varje dag även på helgerna är det långa köer på Hågelbyleden. Hade bussarna haft 

bättre turtäthet kanske det skulle vara några färre bilar på Hågelbyleden. 
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Det behövs en ringlinje i Botkyrka som går genom alla eller de flesta kommundelar. 

T.ex. skulle den kunna gå via Tumba, Tullinge, Flemingsberg, Masmo, Fittja, Alby, 

Eriksbergs industriområde (Ica Maxi) och till sist till Tumba igen. 

Det behövs också fler bussar som går till och från Södertälje alla dagar i veckan. 

Det kan då avlasta motorvägen. Bättre för miljön och boende i norra Botkyrka. 

 

Det har pratats om snabbusslinjer i länet. Det vore bra om det är tydligt att det går 

snabbt att starta upp dessa och att vi socialdemokrater avser att göra det ifall vi 

vinner valet i Stockholms läns landsting. Gärna med konkreta exempel på linjer 

som vi vill starta. 

 

Därför yrkar jag på att 

- Busstrafiken förbättras på Södertörn 

- Det startas en ringbusslinje i Botkyrka kommun 

- Fler bussförbindelser till och från Södertälje 

Diana Hildingsson 

 

Svar på motion: Bättre busstrafik på Södertörn 

Styrelsen föredragande: Jens Sjöström 

 

Motionen tar upp en av de stora utmaningar som Stockholmsregionen står inför 

såväl av klimat och miljöskäl, som av tids- och framkomlighetsskäl. Kraftigt utbyggd 

kollektivtrafikandel är tillsammans med kraftigt ökad bostadsutbyggnad två av de 

viktigare frågorna för regionens framtida utveckling och påverkar våra möjligheter 

till sociala samband, företagens vilja att investera i vår region, arbetstillfällen och 

studier för att nämna några. 

Trafikverket prognostiserar att privatbilismen ökar med 14% i Stockholms län fram 

till år 2030. Tvärtemot den reduktion på 30% som måste ske för att klara klimat och 

utsläppsmålen. 

Motionären lyfter behovet av nya busslinjer lokalt vilket arbetarekommunens styrelse 

kan se svårigheter för en distriktskongress att ta ställning till. Frågan om 

framkomlighet är dock generellt viktiga. Styrelsen delar motionärens syn att 

busstrafiken behöver förstärkas såväl inom kommunen som i vår regiondel.  

 

Föredragande: Jens Sjöström 

 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen och konstaterar att den lyfter angelägna frågor 

om hur människors aktiva fritid och sociala relationer är beroende av en väl 
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fungerande kollektivtrafik. Som motionären pekar på så behöver inte minst 

kollektivtrafikens tvärförbindelser inom länet förstärkas vilket är en prioriterad fråga 

av den socialdemokratiska landstingsgruppen. Även inom kommuner är det såväl 

viktigt att så kallad matartrafik med buss till kollektivtrafikens knutpunkter fungerar 

som att också människor boende inom en kommun kan förflytta sig på ett effektivt 

och miljövänligt sätt mellan olika stadsdelar. 

 

Distriktsstyrelsen vill instämma i, och hänvisa till den beskrivning av 

landstingsgruppens politik som arbetarekommunens styrelse nedtecknar i sitt 

utlåtande över motionen. Södra länshalvan har ett stort behov av ökade investeringar 

i kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande, etablering av nya företag och arbetsplatser 

som för att kunna utveckla de regionala kärnorna. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta 

att motionens första att-sats anses besvarad 

att avslå andra och tredje att-satsen 

 

 

De flesta minns olyckan med motorvägsbron i Södertälje, natten mot 

midsommarafton 2016.  

 De månader som följde visar med smärtsam tydlighet svagheten i infrastrukturen i 

ett av Sveriges trafiktätaste områden.  

 Väster om Stockholms län finns en vägsträcka som med relativt små insatser skulle 

kunna öka trafikkapaciteten och avlasta E4 genom Stockholm.  

Det skulle inte bara vara av betydelse vid olyckor likt den ovan nämnda utan också 

bidra till en minskning av t.ex den tunga trafiken på Essingeleden.  

  

Sannolikt finns det hinder för en massiv utbyggnad för väg 55 på sträckan Strängnäs 

– Uppsala. Lika sannolikt finns det möjligheter för att med relativt enkla medel 

förbättra kapaciteten, exempelvis genom 2+1 väg på visa delar av sträckan.  

  

Med ovanstående yrkas att:  
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Socialdemokraterna i Stockholms län driver frågan tillsammans med andra intressenter om en 

kapacitetsutökning på väg 55, sträckan Strängnäs – Enköping (Uppsala).  

Att motionen överlämnas till riksdagsgruppen  

  

 Michael Henriksson (s)  Nykvarn 

Märtha Dahlberg (s)  Nykvarn  

  

Nykvarns Arbetarekommun har vid medlemsmöte den 20 november 2017 behandlat 

motionen och beslutat att ställa sig bakom motionen och skicka den som egen.  

  

Jörgen Runholm  Sekreterare  

 

Föredragande: Erika Ullberg 

 

Motionärerna har föreslagit att Stockholms läns partidistrikt driver frågan om 

kapacitetsökning längs väg 55 mellan Strängnäs och Uppsala. Med syftet att avlasta 

Essingeleden och skapa alternativa resvägar i händelse av en ny olycka på 

Södertäljebron. 

 

Väg 55 är en vägsträcka på cirka 16 mil mellan Katrineholm och Uppsala i Sörmland 

och Uppland. Vägen är till delar en regional väg och i vissa delar nationell väg. 

Trafikverket har i en åtgärdsvalstudie studerat behovet av åtgärder längs hela 

sträckan. Trafikverket har i första hand rekommenderat satsningar på att förbättra 

kollektivtrafik mellan länen för att avlasta vägtrafiken. Trafikverket har också 

föreslagit vidare utredning av sträckan Strängnäs – Enköping. Även ytterligare 

delsträckor ska utredas för 2 + 1-väg. Planer finns också att förstärka Hjulstabron 

över Mälaren alternativt byggnation av ny bro med syfte att möjliggöra fler 

fartygspassager. Förbättringar på sträckan visar god samhällsekonomisk lönsamhet.  

 

Väg 55 är dock så pass mycket mindre än Essingeleden att den i praktiken inte kan 

fungera som en avlastande Förbifart. Väg 55 har idag cirka 10 000 fordonsrörelser 

jämfört med Essingeledens 160 000 fordonsrörelser. När Förbifarten är färdig ökas 

kapaciteten markant. Väg 55 kan också fungera som alternativ väg om E4 inte är 

framkomlig men det innebär en omväg. Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 

har tagit ställning för att utreda en extra bro över Södertälje kanal. En sådan lösning 

skulle med fördel säkra framkomlighet mellan Stockholm och E4 söderut vid en ny 

olycka.  
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En utbyggnad av vägen skulle finansieras genom Sörmlands och Upplands länsplaner 

och eventuellt via nationell plan. Det pågår en dialog mellan Sörmland och 

Trafikverket. Regeringen kommer att fastställa nationell plan i tidsperioden mellan 

dess att distriktsstyrelsen behandlat detta motionssvar och vår distriktskongress äger 

rum.  

 

På ett politiskt plan har landstingen/regionerna och kommunerna i Mälardalen, inför 

regeringens beslut och redan innan Trafikverkets remissförslag presenterades, gjort 

ett genomgripande gemensamt prioriteringsarbete för nationella satsningar i 

Mälardalsregionen kallat En bättre sits. Där har inte väg 55 prioriterats, förutom 

Hjulstabron. Däremot finns möjlighet för regionerna att prioritera medel från 

länsplaner till projektet. Socialdemokraterna i samtliga län/regioner i Mälardalen står 

bakom En bättre sits.  

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har också gjort egna prioriteringar, 

däribland utredning av bron över Södertälje kanal ingår. Förbättringar av väg 55 vore 

inte till nackdel eller märkbar fördel för Stockholmsregionen. Distriktsstyrelsen anser 

att Socialdemokraterna i Sörmland och Uppsala län att bör avgöra vilka vägar som är 

högst prioriterade inom deras länsgränser. För Stockholms del är det viktigt att stå 

fast vid prioriteringarna i En bättre sits och investeringar i den egna regionen, 

exempelvis Tvärförbindelse Södertörn och en utredning av ny bro över Södertälje 

kanal.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen  

 

 

Förbränningen sker vid kallare än ca 1100 grader för att det inte ska bildas 

kväveoxider och vid temperatur över ca 800 grader så det inte ska bildas PAH som 

också är giftigt. Spillvärme från industrier tas tillvara. Från värmepumpar kan man få 

både fjärrvärme och fjärrkyla. Man kondenserar rökgasernas stora innehåll av 

energirik vattenånga. Man renar rökgaser och aska från tungmetaller och annat. 

Fosfor kan då användas som gödsel där det behövs. Man kan elda skogsavfall, det 

brännbara hushållsavfallet, träavfall och plastavfall som inte används till annat. Allt 

det här får man inte med mindre pannor. Anslutning av solceller till fjärrvärmenätet 

kan ge värme.  
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Jag yrkar på   att Socialdemokraterna i Stockholms län eftersträvar utbyggnad av mer 

fjärrvärme. 

 

Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 

 

Lidingö Arbetarekommun instämmer i att fjärrvärme bör användas, där det är 

möjligt. Vi ser dock inte att motionen innehåller några konkreta förslag som 

tillför något nytt. Mötet beslutade därför att: motionen sänds till 

distriktskongressen som enskild.  

 

Föredragande: Jonas Nygren 

 

Distriktsstyrelsen instämmer i att fjärrvärme är miljövänligt och bra. Fjärrvärmenätet 

är väl utbyggt idag i Stockholms län. Många kommuner ser också till att nya områden 

och nyproduktion ansluts till fjärrvärmenätet. Som en följd av länets kraftiga tillväxt 

har det även börjat uppstå kapacitetsbrist på produktionssidan. 

 

Utifrån det pågår redan idag ett arbete där kommuner samverkar för att förbättra 

kapaciteten. Bland annat har nyligen kapaciteten byggts ut i Värtaverket, ett 

gemensamt projekt mellan Fortum och Norrenergi, som ägs av Solna och 

Sundbyberg. Nät kopplas samman och systemet blir mindre sårbart.  

 

När Stockholm fortsätter att växa ökar behovet av att öka kapaciteten ytterligare. 

Redan idag finns det långtgående planer för långtgående investering och vår 

bedömning är att kommunerna i regionen delar motionärens positiva inställning till 

fjärrvärme. Därför anser vi motionen besvarad.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Stora infrastrukturella objekt har under Stockholms utveckling placerats i nära 

anslutning till Stockholm. I Solna finns både en äldre postterminal med tillhörande 
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rangerbangård samt en av länets stora rangerbangårdar för SJ med flera. Dessutom 

finns en mindre rangerbangård på gränsen till Sundbyberg. Solna har dessutom 

omfattande barriäreffekter av både ostkustbanan och mälarbanan samt av E4, E18 

och E20. Flera av dessa verksamheter ger omfattande buller och partiklar som skapar 

negativa miljöeffekter.  

 

Solna är en till ytan mycket liten kommun med mycket bra kollektivtrafikförsörjning i 

form av både pendeltåg, tvärbana och tunnelbana. Om dessa rangerbangårdar skulle 

flyttas längre utanför stan skulle man med mycket enkla medel frigöra stora ytor med 

redan god tillgång till kollektivtrafik. Liknande förutsättningar finns i Stockholm 

utanför innerstaden samt i flera av kranskommunerna.  

 

Då flera av dessa anläggningar är statliga angelägenheter skulle vi behöva hjälp av 

staten för att hitta nya mer tidsenliga placeringar av dessa anläggningar.  

 

När det gäller barriäreffekter av järnväg och trafik finna andra behov av hjälp för att 

lösa lokala utmaningar med regionala lösningar. I takt med att staden vuxit behövs 

nya lösningar. Det kan vara att leda om trafik med att se på överdäckning eller 

tunnellösningar. Detta skulle ytterligare frigöra ytor för bostäder.  

 

Staten skulle kunna agera för att flytta verksamheter som historiskt låg utanför 

staden, men som i takt med att staden vuxit är centralt belägna och som idag utgör 

hinder för bostadsbebyggelse och skapar negativa miljöeffekter för boende. Vi 

föreslår: 

 

Att staten ger stöd för att flytta viktig samhällsinfrastruktur för att ge plats för 

bostäder i centrala lägen i Stockholms län som redan har bra tillgång till 

kollektivtrafik och som idag är växande stadsmiljöer.  

 

Att staten utreder möjligheter att lösa regionala trafikutmaningar med nya lösningar 

som idag utgöra barriärer i växande stadsbebyggelse och som med bättre lösningar 

kan ge välbehövliga ytor för bostäder.  

 

Arne Öberg  

Socialdemokraterna i Solna 

 

 

 

Solna Arbetarekommun beslutade den 22 november 2017 
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- Att anta motionen som arbetarekommunens egen. 

  

Föredragande: Jonas Nygren 

 

Motionären lyfter utmaningen med att det i centrala lägen i Stockholmsregionen idag 

finns ytor som används som rangerbangård och att utvecklingen av nya bostäder i 

storstadsregionen begränsas av olika barriärer som trafikleder och tågbanor utgör.  

 

Vi delar motionärens åsikt om att det idag finns stora ytor som skulle kunna frigöras 

för bostadsändamål. Redan idag har till exempel verksamheten på Tomtebodas 

postterminal, med tillhörande behov av transporter, flyttats längre ut i länet. Staten 

ska självklart vara behjälplig i arbetet med att möjliggöra mark för fler bostäder i 

centrala lägen. Det kan handla om att flytta viss verksamhet längre från staden, men 

även om olika former av infrastrukturinvesteringar.  

 

Samtidigt är statens resurser inte obegränsade och DS menar därför att staten ska 

fortsätta prioritera de förhandlingar som görs med kommunerna, bland annat inom 

ramen för Stockholmsförhandlingen. I de förhandlingarna åtar sig staten att investera 

i ny och befintlig infrastruktur mot att kommunerna förbinder sig att skapa 

förutsättningar för nya bostäder och olika former av medfinansiering.   

 

Däremot är det oklart vad motionären menar att staten ska utreda och vilka nya 

lösningar som innebär att barriärer försvinner. Trafikverket jobbar redan idag nära 

med kommuner och landsting för att hitta långsiktiga lösningar på trafiksituationen i 

regionen, där en av effekterna blir att mark frigörs för nybyggnation. Samtidigt är det 

viktigt att se till hela samhällets bästa, även i centrala lägen finns behov av 

infrastruktur som kan uppfattas som en barriär eller störande. Som exempel kan 

nämnas Älvsjö depå, som är viktigt för ett fungerande näringsliv. Infrastruktur 

behövs i hela länet, även i centrala lägen, trots att det kan uppfattas som störande 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå första att-satsen 

att anse andra att-satsen besvarad 
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Pendelbåtslinjen 80, Sjövägen, går mellan Nybroplan och Frihamnen. Ombyggnaden 
av Slussen pågår för fullt. Stockholms läns landsting måste därför se till att 
kollektivtrafiken fungerar under byggtiden. Båttrafiken måste byggas ut ytterligare 
och bli ett verkligt alternativ till trängseln på vägarna. 

På senare år har landstinget gjort en satsning på Sjövägen - linje 80. Den har snabbt 
blivit mycket populär bland dem som bor i närheten av bryggorna. Så populär att alla 
väntande passagerare inte alltid får plats ombord. Därför väljer många av dem andra 
transportvägar redan från början.  

Båten avlastar det ansträngda gatunätet från Värmdövägen mot Slussen. Gatunätet 
har blivit ytterligare ansträngt sedan Saltsjöbanan har fått ändhållplats vid Henriksdal, 
där det sker ett ombyte till buss in till Slussen. Saltsjöbanan beräknas åter vara i 
funktion igen först år 2025. 

Arbetsresan över vattnet innebär för passagerarna dessutom en kraftsamling, en 
positiv upplevelse inför arbetsdagen och en stunds rofylld återhämtning på väg hem 
efter arbetsdagens slut. Resan blir något mer än bara en transport.  

Båten "Sjövägen" är eldriven vilket medför att den är billig i drift, tyst och 
miljövänlig. De andra båtarna som trafikerar linje 80: Gurli, Kung Ring, Hättan och 
Ballerina är dieseldrivna. Idag omfattar Sjövägens linjesträckning bryggorna 
Nybroplan, Allmänna gränd, Saltsjöqvarn, Finnboda hamn, Blockhusudden, Nacka 
strand, Lidingö (Dalénum) och Frihamnen. 

På Västra Sicklaön i Nacka pågår en snabb och omfattande utbyggnad med många 
arbetsplatser och tusentals bostäder på Kvarnholmen. Stora utbyggnader planeras 
framöver också i Henriksdalområdet.   

Landstinget måste satsa på en fortsatt utbyggnad av linje 80 i form av både ett utökat 
antal turer per dag och fler bryggor som angörs. Dessutom behövs fler linjer, bland 
annat vill många personer kunna gå av en båt vid Slussen/ Gamla Stan. Vid 
Saltsjöqvarn och Finnboda hamn behöver väderskydd sättas upp.  

Då det blir dags att förnya båtbeståndet måste de nya beställningarna bli eldrivna 
båtar. 

Med hänvisning till vad som ovan framförts yrkas att Stockholms Läns partidistrikt 
verkar för   

att turtätheten utökas på pendelbåtslinje 80, 

att antalet bryggor/hållplatser på pendelsbåtslinje 80 blir fler, 

att nya pendelbåtslinjer inom området kommer till stånd, 

att en ny pendelbåtslinje med angöring vid Slussen/ Gamla Stan kommer till stånd, 

att väderskydd sätts upp vid bryggorna för pendelbåtslinje 80, som idag saknar skydd 
samt 
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att se till att det vid kommande inköp av båtar till pendelbåtslinjerna köps in eldrivna 
båtar. 

 

Nacka den 19 november 2017  

 

Carl-Magnus Grenninger  Gunilla Åberg 

Västra Sicklaöns s-förening  

 

Yttrande från Nacka Arbetarekommun styrelse 

Båttrafiken är ett viktigt och lågt utbyggt trafikslag med stor potential. Nacka 
arbetarekommuns styrelse välkomnar motionen. Vi anser också att en avlastning av 
slussen är högst angeläget.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen  

- Att medlemsmötet antar motionen som sin egen 

 

Nacka Arbetarekommuns medlemsmöte 171128 beslöt att bifalla motionen och anta 
den som sin egen. 

Föredragande: Lars Bryntesson 

 

Distriktsstyrelsen anser precis som motionären att kollektivtrafiken måste fungera 

även vid stora ombyggnadsprojekt som Slussen. En stor fördel med pendelbåtar är 

att de kan undvika trängsel på vägarna och köra förbi byggarbetsplatser. Att Sjövägen 

blivit så populär är ett tydligt bevis på att linjen fyller ett behov. 

 

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har ofta varit försiktigt optimistiska till 

pendelbåtar. Sjötrafik i staden kan när den är smart planerad ge kraftigt kortade 

restider inom Stockholm. Men sjötrafiken måste som landtrafiken förläggas och 

planeras så att den ger så stor resenärsnytta som möjligt. 

 

Sjötrafik som underlättar arbetspendling och leder till minskade klyftor är bra, men 

många sjötrafiklinjer i staden har få resenärer. Många pendelbåtlinjer har låg 

samhällsekonomisk nytta och styrelsen anser att samhällsnyttan bör vara vägledande 

när nya linjer inrättas och det bör också göras beräkningar av hur stora biljettintäkter 
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linjerna kan förväntas medföra. Det finns dock linjer som ger och skulle kunna stor 

nytta, inte minst för de som bor sjönära. 

 

Distriktsstyrelsen är principiellt positiv till motionen och ställer sig också positiv till 

en utökad satsning på Sjövägen. Linjen bör utvecklas vidare. Men av de skäl som 

anges ovan anser styrelsen att det behöver utredas vilka konkreta åtgärder som ger 

mest nytta och vad de kan tänkas kosta. Landstingets resurser måste prioriteras noga. 

 

De åtgärder som föreslås i motionen är enligt styrelsens mening för detaljerade för 

att låsas fast av distriktsårskongressen. Konkreta förslag bör istället utformas av 

landstingsgruppen. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att överlämna till landstingsgruppen att ta lämpliga initiativ till konkreta 

förslag enligt den inriktning som anges i motionen.                  

 

att därmed anse motionen besvarad 

 

 

Stockholmsregionen är hela Sveriges tillväxtmotor. Just nu växer vår del av landet i 

hög takt med många nya invånare och bostäder. Vi har en rekordsnabb tillväxt, unika 

kluster av forskning och utveckling och ett klimatarbete i framkant. Vår region 

sprudlar också av nya idéer och startups. Samtidigt är utmaningarna stora: 

bostadsbristen är skriande, rekryteringsbehoven på vissa håll enorma, skillnader i 

jämlikhet och folkhälsa tydligt märkbara, och så har vi en regional obalans mellan 

norra och södra delarna av länet. 

 

Huddinge är med sina snart 110 000 invånare länets näst största kommun. På hela 

Södertörn bor det snart en halv miljon människor och med tanke på alla nya bostäder 

som planeras kommer invånarantalet öka ännu mer. Det innebär att det behöver 

göras stora investeringar i infrastruktur. Här är Tvärförbindelse Södertörns tillkomst 

avgörande liksom Förbifart Stockholm och Stockholmsbågen. Men om vi menar 

allvar med att öka det kollektiva resandet behövs det också göras investeringar i ny 

kollektivtrafik. Goda kommunikationer och bra infrastruktur är avgörande för 

kommunernas utveckling och en viktig del i all exploatering. 
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De senaste decennierna har den norra sidan av Stockholms län premierats ur 

kollektivtrafiksynpunkt medan den södra sidan har halkat efter. Med tillkomsten av 

Spårväg syd bryts detta mönster men det räcker inte för att Södertörn och södra 

sidan av Stockholm ska utvecklas och nå sin fulla potential. Det behövs fler 

investeringar i kollektivtrafik på Södertörn som stimulerar ökad balans. På så sätt får 

vi till fler arbetsplatser och ökad tillväxt samtidigt som vi bygger bort barriärer och 

skapar nya resandemönster. 

 

Södertörnskommunerna arbetar sedan länge för att utveckla de fyra regionala 

stadskärnorna. En av dem är Kungens kurva – Skärholmen som är Sveriges största 

handelsområde och där finns också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I 

Kungens kurva sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handel, där 

inte minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I Kungens kurva planeras det 

också för en helt ny stadsdel med 4 200 nya bostäder. Det innebär att omkring 

10 000 personer kommer kunna bosätta sig där i närheten till natur, handel och 

kultur. 

 

Den regionala stadskärnan har idag 30 miljoner besökare om året. Det är inte svårt 

att räkna ut att om Kungens kurva ska växa med flera tusen nya bostäder, förskolor, 

skolor med mera samtidigt som handelsplatsen utvecklas behöver 

kommunikationerna förbättras. Genom att dra tunnelbana dit skulle 

trafikbelastningen sannerligen minska och det skulle bli lättare för fler att ta sig till 

Kungens kurva. Det skapar bättre förutsättningar för handel och tillväxt. Med 

tunnelbana till Kungens kurva skulle också fler få det lättare att både resa kollektivt 

och få ihop sitt livspussel. 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: 

 

Att förutsättningarna att dra tunnelbana till Kungens kurva utreds 

 

Motionär: Michaela Lööf, Socialdemokraterna i Huddinge 

 

Styrelsens motionssvar: 

Motionären tar upp en angelägen fråga om behov av mer kollektivtrafik i den södra 

delen av länet. Socialdemokraterna i Huddinge stöder helt denna linje. 

Förutsättningarna för utbyggnad av tunnelbana behöver utredas.  

 

För att nå riksdagens mål om att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 krävs en 

snabb omställning av transportsektorn. Det behövs ett omtänk vad gäller utbyggnad 

av attraktiv kollektivtrafik. Viktigt är att vi kan erbjuda kommunens invånare 

möjligheter att resa tillsammans med så lite utsläpp som möjligt.  
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Vi anser att en tunnelbanedragning till Kungens Kurva skulle möjliggöra för många 

tusen besökare till Kungens Kurva handelsområde att färdas effektivt på ett så 

klimatneutralt sätt som möjligt. Dessutom skulle det underlätta för de som flyttar till 

det nya området med bostäder som skall byggas att kunna resa enkelt till både skolor, 

arbetsplatser och fritidssysselsättningar runt om i länet. Kollektivtrafik kräver 

dessutom minder yta än att alla ska ha egen bil, om än den går med elektricitet.   

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som egen till 

distriktskongressen 

 

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

 

Föredragande: Serkan Köse 

 

Kungens kurva är ett av Skandinaviens största köpcentrum och ett av 

Storstockholms mycket expansiva områden. Här finns bl.a. Sveriges största Ikea-

varuhus och en rad stora varuhus och butiker. Tillsammans besöks Kungens kurva i 

Huddinge och Skärholmen Centrum i Stockholm av 15 miljoner människor varje år 

och handeln omsätter cirka fem miljarder kronor per år. Men den som ska till 

området tvingas ta bil, buss, eller gå från Skärholmen en bit bort.  

 

Idag saknar Kungens Kurva helt spårbindelser. Det hindrar områdets utveckling och 

bidrar till ett bilberoende och mycket biltrafik. Det bidrar till miljöproblem, dålig luft 

och buller som skapar ohälsa. Klimatpåverkande utsläpp framförallt från trafiken 

bidrar till oacceptabla konsekvenser för hela vår jord. Därför behöver vi göra det 

möjligt för fler att leva i området utan att behöva en egen bil. Bilen behövs, men vi 

behöver inte vara totalt beroende av den. 

 

Den 30 mars 2017 blev förhandlingen mellan staten, kommunerna och Stockholms 

läns landsting (Sverigeförhandlingen) om satsningar i Stockholm klar och Spårväg 

syd är en av de som ingår. Linjen är tänkt att gå på sträckan Älvsjö - Fruängen – 

Skärholmen – Kungens kurva – Masmo – Flemingsberg och ska binda ihop flera 

olika linjer av tunnelbana och pendeltåg.  

 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att tillkomsten av Spårväg syd är 

ett steg åt rätt håll men anser liksom motionären att det inte räcker för att Södertörn 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storstockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rholmen_Centrum
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och södra sidan av Stockholm ska utvecklas och nå sin fulla potential. Vi delar 

uppfattningen att det behövs fler investeringar i kollektivtrafik på Södertörn.  

 

Distriktsstyrelsen anser att tunnelbanan ska byggas ut, framkomligheten ska öka och 

därmed restiderna kortas. En smart och välfungerande kollektivtrafik med bättre 

tvärkommunikationer är allt viktigare i en växande modern storstad. Byggande av 

spår- och väginfrastruktur för kollektivtrafik och cykel ska samplanteras bättre med 

ökat bostadsbyggande som gynnar tillväxt, miljömässig hållbarhet, social 

sammanhållning och jämlika livsvillkor. 

 

Vi socialdemokrater vill att kollektivtrafiken ska bidra till social hållbarhet och 

minskade klyftor i länet. Vi vill främja tillväxt i hela Stockholms län och satsa på 

regionala kärnor, pendlingsmöjligheter och mer infrastruktur också i den södra delen 

av länet. När kollektivtrafiken möter resebehoven lägger vi pengarna där de gör mest 

nytta och skapar förutsättningar för tillväxt. 

 

Vi socialdemokrater vill därför se en strategisk tunnelbaneutredning som analyserar 

kapacitetshöjningar i befintliga system, utbyggnad av befintliga linjer och bättre 

bytesmöjligheter mellan system, bland annat genom fler sekundäruppgångar. Nya 

linjer såsom tunnelbana till Kungens Kurva ingår naturligtvis i en sådan utredning. 

Detta för att skapa en målbild och förutsägbarhet i regionens utveckling. 

Utbyggnadstakten är svår att förutsäga i förväg, den måste styras av 

befolkningsutveckling och i takt med att finansiering kan säkras. 

 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse motionen besvarad 

att överlämna motion, jämte utlåtande, till landstingsgruppen  

 

 

 
En parkeringsplats i ett nytt parkeringshus kostar ca 400 000 kr. Vägar kostar och 
kräver stora ytor. 
 
Pengarna behövs bättre bl.a till utbyggnad av tekniken för biobränslen till fordon och 
flyg.  
 
Och till vätgas som energilager. 
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Jag yrkar på att Stockholms läns partidistrikt verkar för högre pris på parkering.  
 
Birger Eneroth, Lidingö arbetarekommun 
 
Mötet beslutade: att motionen sänds till distriktskongressen som enskild 

Föredragande: Åsa Westlund 

 

Motionären tar upp både klimatfrågan och vad marken i vårt län ska användas till. 

Distriktsstyrelsen ser som motionären många fördelar med att underlätta och öka 

kollektivtrafikåkandet i vår region. Parkeringsplatser runt om i länet ägs ofta av 

privata fastighetsägare. Men även parkeringsavgifterna på dessa platser bör på sikt gå 

upp allteftersom markpriserna i regionen går upp och därmed alternativkostnaden 

för att upplåta parkeringsplatser. I nya kollektivtrafiknära bostadsområden - som vi 

som parti ofta är pådrivande för - har vi varit delaktiga i att p-talen gått ned mycket 

kraftigt i detaljplanerna, vilket leder till färre parkeringar men också till att avgifterna 

drivs upp på de parkeringar som ändå blir av. De offentligt ägda infartsparkeringarna 

har i flera fall avgiftsbelagts på senare tid. I samtliga fall är det markägaren som avgör 

prissättningen för parkering.  

 

Distriktsstyrelsen ser gärna att den typen av avgifter är kopplade till om man har SL-

kort eller inte för att uppmuntra kollektivtrafikåkandet.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen 
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2019 Blir sjätte gången som Sverige håller EU-parlamentsval. Valdeltagandet har alla 

gånger utom det senaste 2014 varit under 50% (2014: 51% och med 

bottennotering 2004: 37,9%). 

 

För att försöka öka attraktionskraften och medvetandegraden hos befolkningen för 

detta val föreslår jag att det samtidigt hålls en sluten skriftlig enkätundersökning i 

en eller flera aktuella frågor. 

Infrastrukturen är på  plats och merarbetet således minimalt. 

 

Jag önskar att distriktsarskongressen bifaller: 

 
- Att länsföreträdarna, i hela partiet och blocköverskridande i riksdagen, arbetar för 

att det parallellt och samtidigt med EU-parlamentsval också ska genomföras 

rikstäckande slutna skriftliga enkätundersökningar i angelägna frågor. 

 

- Att det bör hinnas med första gången vid EU-parlamentsvalet 2019. 

 

- Att en av dessa enkätfrågor (alternativt den enda frågan) ska vara om man är för 

eller emot monarkin. 

 

 

Hans Nömm 

Huddinge 

 

Styrelsens motionssvar 

 

Styrelsen tackar motionären för en viktig motion. Monarkin är ett odemokratiskt 

styrelseskick och vi är stolt och glada över att vi är ett parti med krav om republik i 

partiprogrammet. Däremot anser styrelsen att enkätundersökningar inte är rätt väg 

att driva denna fråga ej heller att det ska ske i samband med ett EU-parlamentsval. 

Monarkin har stark förankring i Sverige och för att kunna ändra statsskick på sikt 

behöver vi föra samtal med medborgare om demokrati och folkligt inflytande. Man 

ska också ha i åtanke att under en valrörelse behöver vi också ge partiets ledande 

företrädare utrymme att prioritera bland våra politikområden 

 

Styrelsen föreslår medlemsmötet att skicka motionen som enskild till 

distriktskongressen 

 

Medlemsmötet 2017-11-29 beslutade att sända in motionen som enskild. 
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Distriktsstyrelsens föredragande: Fredrik Sirberg 

 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för en viktig motion. Monarkin är ett 

odemokratiskt styrelseskick och vi är stolt och glada över att vi är ett parti med krav 

om republik i partiprogrammet. Däremot anser distriktsstyrelsen att 

enkätundersökningar inte är rätt väg att driva denna fråga ej heller att det ska ske i 

samband med ett EU-parlamentsval. Monarkin har stark förankring i Sverige och för 

att kunna ändra statsskick på sikt behöver vi föra samtal med medborgare om 

demokrati och folkligt inflytande. 

 

Möjligheten till folkomröstningar ska hanteras varsamt då det om man använder det 

löpande som motionären föreslår riskerar att tappa i värde. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 

Idag krävs att medborgare tar stort ansvar kring sparande, boende och 

pensionsplaceringar. Då de flesta enbart har möjlighet och råd att utbilda sig till ett 

yrke under sin levnad är det oroande att de som arbetar inom låglöneyrken/ 

kvinnodominerade yrken, hamnar i kölvattnet när det gäller hur man ska förstå bolån 

eller försöka sig på fondplaceringar i sitt pensionsfondsparande. Man placeras i en 

annan samhällsklass. 

I radioprogrammet ”Plånboken” berättar professionella privatekonomer om de 

oerhört komplicerade pensionsfondssystemen, där tanken är att den enskilde 

medborgaren ska förstå saker som dessvärre även dessa utbildade ekonomer har 

svårt att förstå själva, men med den skillnaden att dessa, såklart, har tid och 

utbildning för att ändå försöka. 

Hur ska en undersköterska hinna med att ta en civilekonomexamen för att kunna 

förstå sitt pensionssparande? Varför kräver samhället att man behöver så mycket 

kunskap om aktieportföljer och fonder, när endast ett fåtal i vårt land har den 

kompetensen och därmed blir de enda som kan dra fördel av det? 

Varför har sådana orättvisa system skapats? Är det i linje med socialdemokratiska 

grundidéer? 
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Om detta numera är förutsättningen för att kunna bo, spara, samt att få till en hygglig 

pension, bör staten se till att råd, utan vinstintressen, och kunskap ges till de som inte 

gått handelshögskola eller motsvarande utbildning. 

 

Därför yrkar jag: 

- Att distriktårskongressen uppmanar socialdemokratiska 

riksdagsledamöter i Stockholms län att verka för att en utredning kring 

medborgares ekonomiska utbildning tillsätts, så att alla medborgare 

ges tillgång till oberoende rådgivning så att den ekonomiska och 

sociala demokratin kan försvaras. 

 

Catharina Fridén Hedrenius, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionen som sin egen. 

Distriktsstyrelsens föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson 

 

Motionären lyfter att det nuvarande pensionssystemet är invecklad och svår 

tillgänglig för många medborgare. Motionären ser också ett samband mellan 

medborgarnas utbildningsgrad och kunskaper om pensionssystemet och menar att 

det finns ett politiskt ansvar att åtgärda detta.  

Pensionssystemet, likt andra byråkratiska system, kan vara detaljrik och invecklad. 

Detta är något som den ansvariga myndigheten, pensionsmyndigheten, också är 

medveten om försöker att bemöta, genom bl.a. information på sin hemsida.  

 

Vi socialdemokrater tror på och verkar för ett jämlikt utbildningsväsende där alla får 

likvärdigt grundläggande kunskaper och ges möjlighet att förverkliga sig själva. Det är 

grunden för att alla människor ska få kunna anskaffa sig grundläggande kunskaper 

om våra samhällsfunktioner. 

  

Det är vidare viktigt att vi ser att informationssamhället och informationstekniken 

står inför ett paradigmskifte och det kommer bli mer allt väsentligt att vi får en större 

digital jämlikhet i samhälle. Den digitala jämlikheten har stor betydelse för att 

tillgängliggöra information från bl.a. myndigheter och om våra viktiga 

samhällsfunktioner och system för alla och utjämna de skillnader som vi idag ser.  

Denna strukturomvandling kräver att politiken kan presentera reformer som rör t.ex. 

bredbandsutbyggnad, där det finns orter utanför storstäderna som fortfarande har 

dålig uppkoppling.  
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Vi Socialdemokrater vill fortsätta verka för att hela Sverige ska ha tillgång till snabb 

uppkoppling och att det ska finnas en pålitlig mobiltäckning där människor bor och 

vistas, samt att den snabba utbyggnaden av bredband fortsätter.  

 

Distriktsstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att våra medborgare 

förstår hur pensionssystemet fungerar och att alla har en möjlighet att påverka sitt 

pensionssparande. Distriktsstyrelsen menar däremot att en kartläggning av 

medborgarnas utbildningsnivå kopplad till deras förståelse för olika byråkratiska 

system är fel väg att gå. Utbildningsgraden behöver inte vara relevant för i vilken 

utsträckning individer sätter sig in i och förstår olika system.  

 

Distriktsstyrelsen ser satsningar på den digitala utvecklingen som ett viktigt arbete för 

att göra det möjligt för alltfler att ta del av information och kunskap om viktiga 

samhällssystem.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta  
 
att avslå motionen 

 

 

Som boende i en storstad har jag uppmärksammat att allt fler näringsidkare enbart 

accepterar kontobaserade betalningssätt som kontokort/kreditkort.  

  

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är enligt grundlagen betalningsmedel och 

ska som sådana fortfarande gälla vid vardagliga transaktioner. Detta bekräftas av 

proposition 1986/87:143.”Att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel innebär att 

var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning enligt samma 

grundlag”.  

  

Att enbart förlita sig på elektroniska transaktioner är sårbart för den enskilda 

individen. Många bevis finns på detta; Banken kan plötsligt inte nås. Den enskilde 

kanske blir bestulen på sin plånbok eller blir av med kortet på annat sätt.   

  

Det är en medborgerlig rättighet att kunna använda lagliga betalningssätt, och därför 

ska medborgarna även i framtiden kunna välja fritt, om de önskar betala elektroniskt 

eller med sedlar och mynt så länge regering och riksdag inte bestämt annat.  
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Därför föreslår jag:  

att socialdemokraterna uppmärksammar denna problematik  

att socialdemokraterna verkar för att den enskilde medborgaren ska kunna välja 

betalningssätt fritt utan inskränkningar som strider mot lagen 

 

Täby, 18 november 2017 

 

John van den Tempel 

Socialdemokraterna i Täby 

 

 

Styrelsen för Socialdemokraterna i Täbys utlåtande och yrkande: 

Motionen lyfter ett mycket angeläget ämne. Socialdemokraterna i Täbys styrelse 

väljer att anta motionen som sin egen och ber medlemsmötet att anta denna som 

sin egen inför distriktsårskongressen 2018. 

 

Täby 28 november 2017 

Barbro Lindberg 

Ordförande Täby Socialdemokrater 

 

Föredragande: Khashayar Farmanbar 

 

Vårt samhälle utvecklas och så även betalsystem utvecklas och så även vårt. 

Den ständiga utvecklingen gör att vi ständigt ser nya lösningar. 

Fackföreningsrörelsen och svensk handel har båda sett fördelarna för att minska 

kontanthanteringen för att skapa trygghet för personalen. Utan kontanter minskar 

rånrisken avsevärt, vilket ger tryggare arbetsförhållanden för anställda inom handel- 

och konsumenttjänstesektorn. 

 

Vidare bidrar de digitala finansiella instrumenten till att vi lättare kan motverka 

pengatvätt och brottslighet. 

 

Trots ovanstående är det inte distriktsstyrelsens mening att kontanter bör förbjudas. 

Tvärtom de ska fortsatt kunna användas. Däremot har vi förståelse och sympati för 

de branscher som bl.a. vill skapa trygghet för sin personal och erbjuda ökade 

kvalitativa tjänster genom att fokusera på digitala betalmetoder. Därför tycker inte 
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distriktsstyrelsen att det är rimligt att som motionären kräver införa ett påbud för 

handeln att alltid acceptera kontantbetalning. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motionen 

 

 

Ecce Homo. Se människan. Elisabeth Ohlson Wallins uppmärksammade 

fotoutställning från 1998 handlade inte bara om människans viktiga frihet till sin 

sexualitet. Budskapet var att se människan bakom olika identiteter och strukturer, 

och hennes frihetslängtan. När vi socialdemokrater nästa gång ser över vårt 

partiprogram behöver vi utgå från ett tydligt frihetsperspektiv och anta benämningen 

frihetlig.  

Vi behöver klargöra en modern, frihetlig och positiv människosyn, och att alla 

människors frihet att förverkliga sina livsdrömmar är vårt främsta mål. Vi behöver gå 

från välmenande men hämmande kollektivistisk identitetspolitik– till framåtsyftande 

och verklighetsförankrade förslag för att öka människors frihet i sina livsval och 

deras självständighet i vardagen. Vi behöver ha hållbara lösningar på den 

frihetslängtan som olika människor i olika situationer bär på. 

Ingen människa ska förminskas till en grupp, ett kön, en klass, en hudfärg, en 

sexuell läggning, en livsåskådning, ett medborgarskap eller ett yrke. Alla 

människor är unika och komplexa individer med en frihetslängtan. Det finns 

strukturer – patriarkala, klassmässiga, homofoba och andra – som bygger på 

maktordningar, normer, fördomar och hämmande förväntningar. De bidrar till att 

hålla nere människors frihet. Ingen ska exkluderas eller diskrimineras på grund av 

dessa. Men om vår politik i allt för hög utsträckning präglas av en kollektivistisk och 

identitetspolitisk kategorisering av människor utifrån om de är ’rasifierade’, 

’arbetarklass’, ’kvinnor’, ’muslimer’, ’funktionsnedsatta’, ’hbtq-personer’ eller något 

annat, så förstärker även vi denna uppdelning, förminskar människors frihet och 

bidrar de facto till ett vi-och-dem-samhälle. Även om det är i välmenande syfte att 

motverka just dessa strukturer. Socialdemokratins framgång bygger tvärtom på att vi 

ser likheterna i olika sorters förtryck och att vi tror att lösningarna är gemensamma. 

Vi kommer aldrig att acceptera synsätt av över- och underordning, oavsett orsak. 

Ingen ska få sin frihet begränsad av förtryck på grund av kön, sexuell läggning, 

funktionsvariation, hudfärg eller något annat. Ett separatistiskt och gruppuppdelande 
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förhållningssätt bidrar bara till en balkanisering och uppsplittring i ett ”vi” och ett 

”dem”. Det kan vi aldrig acceptera. Vi står för ett samhälle – och ett parti – för alla. 

Ingen människa är svag. Människor befinner sig i olika utsatta situationer, och har 

skilda förutsättningar. Men ett frihetligt förhållningssätt kan inte bygga på att vi 

formar vår politik utifrån ett omhändertagandeperspektiv. Alla har en inneboende 

kraft att själva ta sig an utmaningar i livet. Vår politik ska syfta till att frigöra den 

kraften. Det gör vi genom att rusta människor och förändra samhället så att det är 

bättre anpassat till människors skilda förutsättningar. Det skiljer oss från de 

borgerliga, som vill att människor ska acceptera, anpassa sig till och rätta in sig i 

samhällets olika begränsande strukturer, normer och hierarkier. En sådan ”vi-och-

dem”-politik gynnar redan privilegierade genom att hålla tillbaka andra. Frihet för oss 

är inte heller dogmatisk övertro på skattesänkningar eller minskade krav på 

kapitalstarka aktörer. 

Frihetslängtan är global. Ingen frihetsrörelse kan blunda för den starka 

frihetslängtan som finns hos människor runt om i världen. Idag råder det värsta 

humanitära läget sedan andra världskriget. Krig, förtryck och brist på framtidstro 

skapar idag allvarliga frihetsinskränkningar för miljontals människor. Därför behöver 

vi stärka och hitta nya och hållbara sätt att möta frihetslängtan hos de mest utsatta. 

Ökade internationella insatser för fred, demokrati och fattigdomsbekämpning behövs 

för att komma till rätta med orsakerna till att människor tvingas lämna sina hem – 

tillsammans med ett rättssäkert asylmottagande och en jämn ansvarsfördelning. Vi 

behöver nu använda vår sociala ingenjörskonst till att steg för steg bygga ett samhälle 

som är mer anpassat till en värld där människor – av olika anledningar: kärlek, 

skyddsbehov, frihetslängtan eller framtidstro – rör sig mer över gränser. Det behöver 

ske på ett ansvarsfullt sätt, med ordning och reda, och som bidrar till både den egna 

och det nya landets utveckling. Ett viktigt första steg i den riktningen är regeringens 

initiativ att skapa fler lagliga vägar till EU.  

Den som är satt i okunskap är inte fri. Utbildning skapar viktiga förutsättningar 

för frihet. Fler människor måste kunna förverkliga sina livsdrömmar genom att stärka 

de kunskaper som behövs för att kunna få ett jobb, utvecklas i sitt yrke eller starta 

företag. Vid sidan av pågående satsningar på såväl grundskolan som gymnasiet, 

vuxenutbildningen och högskolan behöver vi stärka såväl förskolan som 

möjligheterna till fortbildning för alla de som redan har ett jobb. 

Valfrihet under ansvar. Vi värnar möjligheten för människor att påverka sin 

skolgång, vård och omsorg. Samtidigt ska vi inte styras av ideologiska skygglappar 

eller prestige, som många borgerliga. De valfrihetsreformer som har bidragit till 

problem behöver ses över – men inte skrotas. Effekterna av skolvalssystemet har 

exempelvis bidragit till en viktig lärdom: en människas frihet att välja skola får aldrig 

utövas så att den bidrar till ökad segregation – och därmed begränsar en annan 

människas frihet.  
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Trygghet ska skapa frihet – inte omhändertagande. Vi behöver utmana den 

gamla idépolitiska tanken att människor får ge upp en del av vår frihet för att ingå i 

ett samhälle som i gengäld erbjuder oss trygghet. Samhällets roll är att skapa verklig 

frihet för alla. Det sker bland annat genom att välfärden utformas på ett sätt som 

stimulerar aktivitet och motverkar passivitet. Trygga människor vågar. Vår politik ska 

skapa katalysatorer för människors inneboende kraft. Exempelvis ska samhällets stöd 

till den som söker jobb – a-kassa, matchningsstöd och utbildningsmöjligheter – 

fungera som en studsmatta från det gamla till det nya, inte vare sig som en hängmatta 

eller som en spikmatta för den som förlorar jobbet. 

Frihetsreformer för olika skeden i livet. En frihetsinriktad reformagenda behöver 

utgå från att olika människor har olika behov – i olika skeden av livet. Vi behöver 

exempelvis undersöka förslag som ökar småbarnsföräldrarnas frihet i vardagen 

genom att det blir enklare att få ihop ett aktivt yrkesliv och ett närvarande familjeliv. 

Låt oss inspireras av Olof Palme, som tydliggjorde att Socialdemokraterna är en 

frihetsrörelse: ”Vårt mål är frihet, så långt möjligt, från de yttre förhållandenas tryck, 

frihet för den enskilda människan att utveckla sin egenart, valfrihet för individen att 

forma sin tillvaro efter egna önskningar.” För att tydliggöra dessa frihetsperspektiv 

bör vi – nästa gång som partiprogram och/eller stadgar ska ses över – tydliggöra att 

Socialdemokraterna är ett frihetligt parti. 

 

Därför yrkar jag på att Socialdemokraterna i Stockholms läns 

distriktskongress beslutar: 

att uppmana partiets programkommission att tydliggöra att 

Socialdemokraterna är ett frihetligt parti nästa gång partiprogrammet 

ses över 

att  ge distriktsstyrelsen och partidistriktets studieledare i uppdrag att 

initiera en idépolitisk studiesatsning efter valet 2018 

 

Daniel Färm, Vallentuna Arbetarekommun 

 

Vallentuna arbetarekommun beslöt vid sitt medlemsmöte 6 december 2017 att anta 

motionen som sin egen. 

Föredragande: Khashayar Farmanbar 

 

Frihet är ett av de mest tydliga socialdemokratiska begrepp. Detta begrepp som del 

av trion Frihet, Jämlikhet och Solidaritet som socialdemokratiska idéer baserar sig på, 

har under alla år definierat en progressiv socialdemokrati som skapat välstånd i 

samhället.  
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I partidistriktets egna politikutvecklingsarbete där det görs en ansats att förklara 

socialdemokratins essens och frukterna av att leva i ett samhälle baserat på idealen 

om Frihet, Jämlikhet och Solidaritet. Det arbetet resulterar också att varje persons 

förmåga att ha frihet, nå framgång och leva i livskvalitet är resultatet av det samhälle 

som socialdemokratin bygger. 

 

I varje tidevarv måste socialdemokratin återfinna sina rötter och samtidigt förbli 

relevant för sin samtid. Det har vi lyckats med många gånger och det är 

framgångsreceptet för vårt parti. 

 

Med anledningen av ovanstående anser distriktsstyrelsen att socialdemokratin tydligt 

är ett frihetligt parti och att Frihet, Jämlikhet och Solidaritet genomsyrar alla våra 

handlingar och korrekta svaret på blir att anse kärleken till frihet och även denna 

motion besvarad. 

 

Distriktets studieverksamhet har under senare år fördjupat arbetet med studie- och 

idépolitiska verksamheten. Det är ett arbete som innefattar socialdemokratins grund, 

idépolitik, likväl dagsaktuella frågor. Distriktsstyrelsen ser därför inte att det finns 

behov av något särskilt beslut kring idépolitisk studiesatsning.  

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att anse att-sats 1 besvarad  

 

att avslå att-sats 2  

 

 

Att arbeta hemifrån, Närjobbat. Varför ska SAP engagera sig i detta? 

 

Tekniken gör det idag möjligt att utföra många arbetsuppgifter och tjänster var man 

vill, till exempel hemifrån. Fackföreningen kämpade länge för 8 timmars arbete, 8 

timmars fritid och 8 timmars vila. Det höjs nu röster för 6 timmars arbete med 

bibehållen lön, vilket kan bli en alltför svår ekvation med tanke på 

omvärldskonkurrensen.  

 

Vad vi istället borde rikta in oss på är hur vi får ut 8 timmars fritid. Restiden till och 

från arbetet är ledig tid, det blir många timmar under ett helt arbetsliv som skulle 
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kunna läggas på annat är förflyttning. Framtida boende kan vara lägenhet med en 

extra del som arbetsyta eller bostadsrätt med en gemensam lokal för arbete eller 

kontorshotell.  

 

De arbeten som kan utföras hemma eller Närjobbat, borde utredas för kommande 

politiska beslut för att lägga om samhällsutvecklingen från centralisering och 

urbanisering till decentralisering, glesbygd blir landsbygd och en levande skärgård. 

Med detta kan vi uppnå att människors välbefinnande ökar, vår miljö kan återhämta 

sig samt att vi får en national-ekonomisk vinning. 

 

Vad vill vi utreda? 
• Påverkas den faktiska och upplevda hälsan (minskade sjuktal, minskad stress)? 

• Hur påverkas välbefinnandet/livskvalitén? 

• Ökar arbetsglädjen med ökat ansvar? 

• Blir arbetet mer effektivt med Närjobbat? 

• Finns det miljömässiga vinningar att hämta (t ex mindre trafik, färre resenärer 

inom kollektivtrafiken m m)? 

• Blir logistiken för nyttotrafiken mer effektiv (t ex fler och snabbare 

leveranser)? 

• Vad händer med lokalkostnaderna om fler börjar jobba på distans?  

• Kan vi frigöra kontorsyta till t ex lägenheter/studentbostäder? 

• Kan urbaniseringstakten minska på sikt?  

• Decentralisering? Glesbygd blir landsbygd och en levande skärgård.  

 

Därför föreslår jag att: 

 

- Stockholms läns distriktskongress ger länsbänken i uppdrag att utreda effekterna 

av Närjobbat. 

- Motionen tillsänds länsbänken för vidare beredning 

 

Robert Belving 

 
Värmdö arbetarekommun har vid medlemsmötet 2016-12-05 antagit motionen 
som sin egen 
AK-styrelsens utlåtande 
 
AK-styrelsen ser motionärens idéer som mycket intressanta och väl värda att gå 
vidare med. 
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Vi kan konstatera att det redan idag finns erfarenheter från vissa branscher där idén 
tillämpats, med mycket gott resultat av det slag som motionären beskriver. Utöver 
vinster för den enskilde innebär exempelvis minskad belastning på trafiksystemen 
också positiva effekter för det gemensamma. 
 
AK-styrelsen vill även lyfta fram att ett koncept med ökad andel "närjobbat" också 
kan innebära en kombination av hemjobb och jobb på gemensam arbetsplats. För att 
underlätta möjligheten att jobba hemifrån är det angeläget att skapa goda 
förutsättningar, bl.a genom att stödja IT-utvecklingen i hemmen. 
 
Mot denna bakgrund föreslås AK-mötet 
att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

 

Föredragande: Khashayar Farmanbar 

 

Motionären lyfter fram begreppet Närjobbat, dvs att i högre grad kunna jobba 

hemma eller nära hemmet i syfte för individen att kunna åtnjuta 8-timmars fritid, 

utan ytterligare förkortning av arbetsdagen. 

 

Konceptet med närjobbat är både sympatiskt och bidrar till högre livskvalitet och 

möjlighet att nå framgång. Därtill bidrar till ökad nytta, kortare restider och bättre 

hållbarhet. Mycket av idéerna av närjobbat kan också bli verkligt med allt ökande 

grad av digitalisering i samhället. 

 

Distriktsstyrelsen är väldigt positiv till konceptet närjobbat och applåderar 

motionären för den framtidsanda som motionen visar. Vår rörelse i rollen som 

arbetsgivare i kommuner och landsting ger oss möjligheten att kunna implementera 

idéerna bakom närjobbat. Därför ser distriktsstyrelsen inte behovet av att detta ska 

utredas vidare.  

 

Vi ser framemot att intentionerna i motioner börjar finna sin väg i vår praktiska 

politik genom vår politikutvecklingsgrupp. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att motionen, jämte utlåtande skickas vidare till partidistriktets 

politikutvecklingsgrupp 

 

att motionen därmed anses besvarad 
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