
Motion A1  
6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, för bättre livskvalitet 
Alina s-kvinnoklubb 
 

Produktivitetsökningen genom automatiseringen, robotiseringen och nu digitaliseringen har fått 
upp produktionen i basindustrin och tjänsteleveransen i serviceindustrin till rekordnivåer och det 
fortsätter uppåt. Konsekvensen eller kostnaden för denna produktivitetsökning betalas av 
ekosystemens funktion och människors hälsa.  

I arbetsmarknaden globalt och i Sverige har arbetstiderna sedan 1970-talet inte minskat i takt med 
ökningarna i den generella industriella produktiviteten vilket innebär att skillnaden mellan hur 
mycket vi arbetar på totalen jämfört med hur mycket vi borde arbeta logiskt sätt är stor. År 1919 
infördes t.ex. 8 timmars arbetsdag, och J.M. Keynes menade att hans barnbarn bara behövde 
arbeta en bråkdel av hans generation (då man skulle ha löst produktivitetsproblemet). 

Konkreta problem med 40-timmarsveckan (och för vissa i praktiken >40 timmarsvecka då 
obetald övertid är ett stort samhällsproblem):  

• många får inte livspusslet att gå ihop (familj, jobb, hushåll, fritidsaktiviteter),  

• många går in i väggen och lider av konsekvenserna av utmattningssyndrom,  

• sysselsättningen räcker inte till alla,  

• grupper såsom t.ex. ensamstående föräldrar och personer med funktionsnedsättning orkar 
inte eller hinner inte arbeta en hel 8timmars-dag  

På motsvarande sätt skulle en förkortad arbetstid bidra till följande positiva effekter: 

• fler jobbtillfällen (grupper utanför arbetsmarknaden kan kliva in), 

• förbättrad livskvalitet (man hinner med meningsfulla engagemang, t.ex. inom familj, 
fritidssysselsättningar), 

• ett kliv mot en hållbar ekonomi  

Genom kortare arbetsdag med bibehållen lön kommer man också åt den ojämlika 
inkomstfördelningen på arbetsmarknaden genom en indirekt transferering av kapitalet och därför 
är det motiverat att behålla lönen i sänkningen av arbetstiden.  

Konkreta exempel på 6 timmarsarbetsdag: 

Exempel inom näringslivet: https://www.svd.se/foretagen-som-har-sex-timmars-arbetsdag#sida-
4 

Exempel inom offentliga sektorn: https://akademikern.se/reportage/fler-kommuner-testar-
kortare-arbetstid 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad verkar för en generell norm/lagstiftning om 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön 

2. Socialdemokraterna i Stockholms stad verkar för att denna norm/lagstiftning efterföljs på 
arbetsmarknaden  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A2  
6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, för bättre livskvalitet 
Bandhagen-Högdalens socialdemokratiska förening 
 

Produktivitetsökningen genom automatiseringen, robotiseringen och nu digitaliseringen har fått 
upp produktionen i basindustrin och tjänsteleveransen i serviceindustrin till rekordnivåer och det 
fortsätter uppåt. Konsekvensen eller kostnaden för denna produktivitetsökning betalas av 
ekosystemens funktion och människors hälsa. På myntets baksida finns de som har tjänat på 
denna produktivitetsökning och som gynnas av att behålla status quo.  

I arbetsmarknaden globalt och i Sverige har arbetstiderna sedan 1970-talet inte minskat i takt med 
ökningarna i den generella industriella produktiviteten vilket innebär att skillnaden mellan hur 
mycket vi arbetar på totalen jämfört med hur mycket vi borde arbeta logiskt sätt är stor. År 1919 
infördes t.ex. 8 timmars arbetsdag, och J.M. Keynes menade att hans barnbarn bara behövde 
arbeta en bråkdel av hans generation (då man skulle ha löst produktivitetsproblemet). 

Konkreta problem 40+timmarsveckan (och för vissa i praktiken >40 timmarsvecka då obetald 
övertid är ett stort samhällsproblem):  

• många får inte livspusslet att gå ihop (familj, jobb, hushåll, fritidsaktiviteter),  

• många går in i väggen och lider av konsekvenserna av utmattningssyndrom,  

• sysselsättningen räcker inte till alla,  

• grupper såsom t.ex. ensamstående föräldrar och personer med funktionsnedsättning orkar 
inte eller hinner inte arbeta en hel 8 timmars-dag  

På motsvarande sätt skulle en förkortad arbetstid bidra till följande positiva effekter: 

• fler jobbtillfällen (grupper utanför arbetsmarknaden kan kliva in), 

• förbättrad livskvalitet (man hinner med meningsfulla engagemang, t.ex. inom familj, 
fritidssysselsättningar), 

• ett kliv mot en hållbar ekonomi  

Genom kortare arbetsdag med bibehållen lön kommer man också åt den ojämlika 
inkomstfördelningen på arbetsmarknaden genom en indirekt transferering av kapitalet och därför 
är det motiverat att behålla lönen i sänkningen av arbetstiden.  

Konkreta exempel på 6 timmarsarbetsdag: 

Exempel inom näringslivet: https://www.svd.se/foretagen-som-har-sex-timmars-arbetsdag#sida-
4 

Exempel inom offentliga sektorn: https://akademikern.se/reportage/fler-kommuner-testar-
kortare-arbetstid 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 

2. Socialdemokraterna verkar för att denna norm efterföljs på hela arbetsmarknaden  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A3  
Fackliga företag för arbetslösa 
SSU Stockholm 
 

Facket finns till mer än att förhandla löner. Fackförbund måste åter våga ta en mer aggressiv 
ställning gentemot arbetsköpare och samtidigt vara till hjälp för arbetslösa. 

Genom att skapa ’företag’ där arbetslösa kan bidra till fackets resurser, kan både arbetslösheten 
kuvas, facket stärkas och grunden för ett nytt samhälle byggas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att fackföreningar tillsammans startar fackligt ägda och 
arbetarstyrda företag i syfte att öka sina tillgångar. 

2. att Socialdemokratin ställer dig bakom och aktivt engagerar och bidrar till processen där 
fackförbunden gemensamt i längden verkar för ett alternativt ekonomiskt system. 

3. att motionen skickas till Socialdemokraternas nästkommande partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A4  
Halkskydd till personalen inom hemtjänst 
Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening 
 

De anställda inom hemtjänsten tillbringar en del av sin arbetstid utomhus, på gator och torg. Då 
borde detta betraktas som en del av deras arbetsmiljö. Den arbetsmiljön är inte säker och trygg, 
framförallt under den tiden på året som man ständigt riskerar att halka, falla och skada sig. 

Arbetsgivarna har enligt Arbetsmiljölagen en skyldighet att förebygga arbetsplatsolyckor. Det 
finns därmed stora risker för fallolyckor under arbetstid, detta i sin tur kan leda till kostsamma 
sjukskrivningar. Samtidigt ställer sjukskrivningarna till problem för arbetsgivarna, både de 
kommunala och de privata. Att då erbjuda sina anställda halkskydd torde vara mycket billigare än 
långa sjukskrivningar och eventuella vikariekostnader 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. alla anställda inom hemtjänsten ska få tillgång till gratis halkskydd 

2. partidistriktets årsmöte antar den som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A5  
Kooperativ Incentiv 
SSU Stockholm 
 

När privatpersoner vill starta företag möts de av tips och råd från myndigheter som hjälper 
individen genom processen. Inte någonstans finns det tydliga instruktioner och hjälpmedel för 
företagsformer som sträcker sig bortom aktiebolag och eget företag. Det skulle vara till allas nytta 
om den kooperativt ägda företagsformen, där arbetare har demokratiska rättigheter inom 
företagen, skulle få mer utrymme i myndigheters tips och råd, samt i den allmänna debatten.  

Vidare stängs en del småföretag inte för att de inte är lönsamma, men för att ägaren pensionerar 
sig eller går bort och inte har någon enskild individ med tillräckligt intresse eller kapital att ta 
över. Detta måste ändras, så att arbetare som ett kollektiv kan gå in och ta kontroll över sin 
arbetsplats i sådana fall. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. svenska regeringen driver för att kooperativ och arbetarägda företag tydligt och likvärdigt 
inkluderas i myndigheters råd och tips till entreprenörer. 

2. socialdemokratin driver för att kooperativ och arbetarägda företag tydligt och likvärdigt 
inkluderas i myndigheters råd och tips till entreprenörer. 

3. vägen till fler arbetarägda företag förenklas vid fall där lönsamma företag inte har en 
intresserad part efter ägarens pensionering, avgång, eller bortgång. 

4. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

5. skickar motionen till nästa partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A6  
Rätt förutsättningar 
Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening 
 

När Stockholms stad gjorde den senaste upphandlingen för hemtjänsten inom Lagen om 
valfrihet, så skärptes de sociala kraven i den upphandlingen. Juristerna ansåg att kommunen gick 
för långt och trodde att kommunen skulle översköljas av överklaganden. Bland annat 
tillförsäkrade staden rätten till arbetskläder i sitt förfrågningsunderlag. 

Antalet företag inom hemtjänsten var mycket hög och skandalerna var många. Därtill var 
villkoren för de anställda många gånger oanständiga. Som uppdragsgivare vill man inte ha 
oseriösa företag inom en bransch som tar hand om de allra svagaste i samhället. 

Samtidigt har det varit svårt att få genom ändringar som skulle föranleda till att kommunerna kan 
kräva att de upphandlade företag har kollektivavtal. Däremot är det helt i sin ordning att prata om 
kollektivavtalsliknande villkor. Då ligger det givetvis hos den upphandlade myndigheten att 
beskriva vad man menar med kollektivavtalsliknande villkor! 

Vi vill att kommuner och landsting i Stockholms län ska uppfattas som goda arbetsgivare, att man 
vill driva verksamhet med kvalité, rätt pris samt att man tar ett socialt ansvar för samhället man 
har tagit ansvar att styra över. 

Det gör att om man har tankar på att lägga ut en verksamhet för att drivas i en annan 
verksamhetsform så måste alla verksamheter ha en lägsta nivå som ALLA ska uppfylla så att det 
inte blir en snedriven konkurrens.  Därför anser vi att i alla upphandlingar som görs ska det 
definieras vad som är kollektivavtalsliknande villkor såsom Stockholms stad gjorde. De kraven 
handlar om ingångslön, semestervillkor och arbetstidsvillkor i enlighet med det största 
kollektivavtalet, med SKL, samt ett krav på att arbetsgivaren avsätter pengar till tjänstepension. 
Detta är golvet för arbetsgivarna inom hemtjänstbranschen 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. man ska skriva in nivån i avtalet med SKL som skall krav: lön, OB, övertid/mertid, semester, 
försäkringar och pensioner i alla förfrågningsunderlag 

2. villkoren ska korrigeras upp så fort avtalet justeras 

3. partidistriktets årsmöte antar den som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A7  
Satsning på friskvård i offentlig sektor 
Bandhagen-Högdalens s-förening 
 

Hälsan är en avgörande faktor för livskvalitén och möjligheten till ett långt yrkesliv och goda 
pensionsår. Förutsättningar och intresset till träning har också växt genom åren men trots det 
visar en studie gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm att nära hälften av 
svenskarna i yrkeslivet har en hälsofarlig dålig kondition. Även med alla de förutsättningar som 
finns och ökad kunskap kring träning och kost har utvecklingen under tidsperioden 1995-2017 
gått åt fel håll. Studien visar ett samband bland annat till utbildningsnivå och ålder men eftersom 
det organiserade idrottandet inte ser ut att ha minskat är en förklaring att den dagliga träningen 
och vardagsmotionen minskat. Prognoser pekar också på att förekomsten av vanliga 
folksjukdomar kommer att öka snabbt inom de kommande årtiondena och att en sådan 
utveckling för samhället blir ohållbar.  

Orsakerna till den försämrade konditionen är många och i slutänden har också individen ett stort 
eget ansvar över valet av livsstil. Givet det så anser vi att samhället har ett stort ansvar att agera 
proaktivt och förebygga den ökande ohälsan som annars riskerar breda ut sig. Ett sätt att göra 
detta är som arbetsgivare. Idag är ca en tredjedel av alla förvärvsarbetare anställda i den offentliga 
sektorn och det innebär stora möjligheter för oss att som arbetsgivare runt om i landet att nå ut 
med insatser som kan göra stor skillnad.  

Två sätt som redan idag används för att stimulera till ökad folkhälsa är att erbjuda anställda 
friskvårdsbidrag och en friskvårdstimma. Rätten till detta skiljer sig dock kraftigt åt utan att det 
finns en rimlig förklaring utifrån perspektivet att det är två verktyg som samhället ser som 
legitima för arbetsgivare att erbjuda sina anställda. En studie från Visma visar att 82 procent av 
alla kommuner erbjuder ett skattefritt friskvårdsbidrag och att beloppet varierar stort, mellan 400 
och 3000 kronor per år och person. Samtidigt kan den som läser på Skatteverkets hemsida se att 
en arbetsgivare i friskvårdsbidrag kan ge anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag år 2018 på upp 
till 5000 kronor.  

Vi ägnar mycket tid på våra arbetsplatser och tror att dessa två verktyg är viktiga pusselbitar i att 
förbättra förutsättningarna för ökad kondition och hälsa för anställda inom offentlig sektor. 
Förutom att vi vill ge alla anställda samma rätt till friskvårdsbidrag vill vi samtidigt utöka antalet 
friskvårdstimmar från en timma till tre timmar per vecka. Detta ska göras genom att vi, staten, 
landstinget och kommunen, som arbetsgivare eftersträvar att föra in detta i våra centrala avtal 
med alla berörda fackförbund. I en tid då många upplever stress på arbetet är detta förutom att 
fortsätta arbetsmiljöarbetet relativt små och enkla åtgärder som vi kan göra för att sända en signal 
ut till våra anställda och som också leder till att vi sätter press på andra arbetsgivare att göra 
detsamma. Fler friskvårdstimmar och ett generöst friskvårdsbidrag kan också fungera som ett sätt 
att locka till sig personal till den offentliga sektorn då vi där inte kan konkurrera med lönerna i det 
privata näringslivet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att anställda inom staten och landstings/kommunalt ägda och 
drivna verksamheter i de centrala avtalen erbjuds ett friskvårdsbidrag motsvarande det skattefria 
belopp som är möjligt enligt Skatteverket  

2. Socialdemokraterna verkar för att anställda inom staten och landstings/kommunalt ägda och 
drivna verksamheter i de centrala avtalen erbjuds tre friskvårdstimmar per vecka  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion A8  
Starkare skydd mot social dumpning och utnyttjande av utländska arbetare 
Mälarhöjden-Axelsbergs Socialdemokratiska förening 
 

Befintlig utlänningslagstiftning kräver att arbetare från länder utanför EU och EFTA-staterna 
(Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz) vars uppehållstillstånd inte ännu blivit permanenta ska 
utvisas från Sverige, tillsammans med sina medföljande familjer, om det upptäcks att deras 
arbetsgivare inte berett dem sådana arbetsvillkor som godkänts av myndigheterna vid beviljandet 
av arbetstillståndet. Denna regel är både stötande och kontraproduktiv.  

Arbetarna i fråga vistas lagligt i Sverige. De har anställningsavtal som våra myndigheter före 
ankomsten till Sverige bekräftat vara förenliga med kollektivavtal och branschpraxis. Vår civil- 
och arbetsrättsliga lagstiftning garanterar de avtalade arbetsvillkoren för dessa utländska arbetare, 
precis som för alla andra arbetare i Sverige. Det är inte bara onödigt utan även orätt att 
utlänningslagstiftningen ändå kräver att de och deras familjer ska utvisas enbart på grund av att 
arbetsgivaren försummat eller vägrat att efterleva lagar, kollektivavtal eller enskilda 
anställningsavtal som tingsrätten eller Arbetsdomstolen lätt kan tvinga arbetsgivaren att fullgöra. 

Tanken med detta utvisningskrav kan ha varit att skydda arbetsmarknaden men i verkligheten är 
effekten tvärtom: det vidmakthåller en skuggarbetsmarknad där överträdelser av lag eller 
kollektivavtal sällan uppdagas, rättas eller straffas. Utländska arbetstagare kan nämligen inte 
avslöja att arbetsgivaren bryter mot kollektiv- eller anställningsavtal utan att därmed utsätta sig 
själva och sina familjer för utvisning. Trots löften om acceptabla arbetsvillkor kan skrupelfria 
arbetsgivare utnyttja hotet om utvisning för att olagligt sänka eller vägra att betala utländska 
arbetares lön och utsätta dem för förfärliga arbetsvillkor utan någon större risk för upptäckt. Den 
faran finns alltid, men är särskild stor under arbetarens första år i Sverige, för under det året är 
det förbjudet att byta arbetsgivare utan att ha sökt och fått Migrationsverkets särskilda 
godkännande. På så sätt underminerar detta utvisningskrav den svenska arbetsmarknaden och 
sätter arbetare från utanför EU och EFTA-staterna i just den beroendeställningen gentemot 
arbetsgivaren som partistyrelsen beslöt sig att motverka under 2017 års kongress.  

Visserligen har riksdagen vidtagit vissa åtgärder under 2017 för att lindra utvisningskravet. Men 
de gäller bara när arbetsgivaren självmant åtgärdat bristerna i arbetsvillkoren, eller när 
arbetsgivaren endast begått mindre eller obetydliga fel. Dessa begränsade insatser varken 
erkänner eller löser de ännu mer fundamentala problemen med det utvisningskrav som återstår. 
Att återkalla utländska arbetstagares arbetstillstånd och utvisa dem och deras familjer när det är 
arbetsgivaren som gjort fel är svårförenligt med socialdemokratins och arbetarrörelsens 
grundsatser. Det är angeläget att arbetarekommunen ska verka för att avskaffa denna möjlighet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att avskaffa skyldigheten att återkalla utländska 
arbetstagares arbetstillstånd och utvisa dem och deras familjer bara för att arbetsgivaren inte 
efterlevt anställningsvillkor som följer av lag, kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion B1  
Betyg ger tillräckligt mycket ångest utan frågan om könstillhörighet 
SSU Stockholm 
 

Socialstyrelsen är den ansvariga myndigheten gällande byte av lagligt kön, samt involverad i andra 
aspekter av könsbekräftande vård och behandling. De uttrycker ett 

behov av information om vilka regler som gäller när det kommer till att ändra könstillhörigheten 
för en person i olika handlingar såsom examensbevis och slutbetyg. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. det skall finnas klara och tydliga regler som godkänner förändring av könstillhörighet i 
handlingar såsom examensbevis och slutbetyg. 

2. gymnasieskolor, arbetsgivare, högskolor, universitet, samt övriga offentliga instutioner skall 
inte ha ett val att vägra göra denna förändring vid förfrågan av att matcha dessa bevis med ens 
lagliga kön. 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen  

4. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion B2  
Juridisk identitetspolitik 
SSU Stockholm 
 

Byte av juridiskt kön är inte detsamma som att gå igenom könsbekräftande vård och behandling, 
och därför bör inte den medicinska processen vara en nödvändighet när det kommer till det 
juridiska. Organisationer såsom ILGA (International Lesbian Gay Transgender and Intersex 
Association) har kritiserat hur Sverige inte än har lagligt erkännande av könstillhörighet baserat på 
självbestämmande, och länder såsom Norge och Malta har redan genomfört det. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. lagligt erkännande av könstillhörighet skall vara baserat på självbestämmande. 

2. lagligt erkännande av könstillhörighet skall inte behöva medicinsk diagnostisering 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion B3  
Nej till tvångsoperationer utan direkt medicinskt motivering 
SSU Stockholm 
 

I den årliga rapporten “Rainbow Europe” utförd av ILGA-Europe (the European Region of the 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) så behåller Sverige sin 
tolfte plats (av 49) på deras rankade lista över Europas mest queer-vänliga länder. Men på deras 
skala av 0% - 100% där 0% är grova brott mot mänskliga rättigheter, och 100% är respekt av 
mänskliga rättigheter, fullkomlig jämställdhet - så når Sverige endast 60.1%. Ett av de områden 
som ILGA ger mest kritik är Sveriges behandling av intersex personer, framförallt 
tvångsoperationer av minderåriga som inte är medicinskt nödvändiga eller bråttom. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uttryckligen förbjuda medicinsk ingripande på minderåriga intersexpersoner när denna insats 
inte har någon medicinsk nödvändighet och kan undvikas eller skjutas upp tills denna person kan 
ge informerat samtycke. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion B4  
Vård även för minderåriga 
SSU Stockholm 
 

Att få rätt vård skall inte vara beroende av ens vårdnadshavares godkännande - särskilt inte när 
dennes fördomar kan stå ivägen för en människas hälsa. Just nu är minderåriga trans-personer 
beroende av vårdnadshavares godkännande gällande könsbekräftande vård och behandling, vilket 
leder till att många måste vänta på grund av rädsla eller nekande. Får man börja köra moped vid 
femton års ålder så kan en ta beslut angående ens egen hälsa och välmående. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. personer över 15 år skall inte behöva vårdnadshavares godkännande för att genomgå 
könsbekräftande vård och behandling. 

2. personer över 12 skall endast behöva en vårdnadshavares godkännande vid könsbekräftande 
vård och behandling. 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C1  
Driv på partiets klimatpolitik med sikte på kongressen 2021 
Socialdemokrater för Miljö och Jämlikhet 
 

Vi har länge känt till att hotet om klimatförändringar antagligen är vår tids största politiska 
utmaning. Vi påmindes om detta under sommaren 2018 då Sverige drabbades av torka och 
bränder. Kort därefter kom ytterligare en bekräftelse i form av en ny rapport från FN:s 
klimatpanel IPCC. Rapporten konstaterade att vi har tolv år på oss för att förhindra en 
klimatkatastrof. Ska vi lyckas med detta krävs omfattande förändringar av hur vi organiserar våra 
liv och vårt samhälle. 

Socialdemokraterna har en lång och stolt historia inom dessa frågor. Socialdemokraterna har lagt 
grunden för den svenska miljöpolitiken och har ända sedan Stockholmskonferensen 1972 varit en 
starkt pådrivande kraft inom den internationella arenan. 

Omställning är dessutom en helt central del av vår politik. Vi vet sedan tidigare 
strukturomvandlingar att det enda sättet att få med sig människor på stora förändringar är om de 
känner trygghet. Detta är inte bara en teknisk fråga, utan en i allra högsta grad politisk fråga som 
spänner över alla sakområden. Om den hanteras rätt kan den gröna omställningen leda till nya 
möjligheter för innovation och utveckling, samt en behövlig förnyelse av Socialdemokraternas 
politik. Socialdemokraterna är det enda parti som förmår att ta sig an den gröna omställningen ur 
alla dessa olika perspektiv som krävs. Det är faktiskt bara vi som klarar av detta. Med den insikten 
följer också ett stort ansvar.  

Vid kongressen 2017 antog Socialdemokraterna en rad viktiga förslag under rubriken ”Världens 
första fossilfria välfärdsland”, och har sedan dess kommit med ytterligare politiska förslag och 
initiativ. Stockholmsdelegationen på kongressen drev på i flera frågor och lyckades tack vare fint 
samarbete med andra kongressdelegationer från andra delar av landet. Allt detta är bra – men vi 
behöver höja takten för att klara våra utsläppsmål på den lilla tid vi har på oss. 

Socialdemokraterna i Stockholm håller hög profil i denna fråga, bland annat genom den politik 
som fördes i Stadshuset av den rödgrönrosa majoriteten under föregående mandatperiod. Vi bör 
vara en pådrivande kraft även nationellt. Som Socialdemokrater brukar vi dock anse att det mesta 
blir bättre om vi gör det tillsammans (även om det ibland tar lite längre tid). Så även detta. 

Vi föreslår därför att Stockholms partidistrikt tillsätter en arbetsgrupp som får distriktets mandat 
att i samarbete med andra arbetarekommuner eller partidistrikt ta fram en eller flera större miljö- 
och klimatmotioner till partikongressen 2021. Detta kan göras på olika sätt. Det kan göras genom 
tematiska motioner, så som en ”storstadsmotion” med andra arbetarekommuner i storstäder. Det 
finns omvänt även en poäng att samarbeta med arbetarekommuner eller distrikt med andra 
förutsättningar än Stockholm för att ta fram väl avvägd politik som tar hänsyn till de olika 
förutsättningar som råder i olika delar av landet. Arbetsgruppen bör ges ett mandat att undersöka 
olika möjligheter och välja den form som passar bäst. Det viktiga är att vi tar oss an frågan ur 
flera olika perspektiv och vågar testa nya förslag och angreppssätt. 

Egentligen är det så bråttom att vi inte har råd att vänta ända till 2021. Förhoppningsvis kommer 
vi att ha en handlingskraftig socialdemokratisk regering på plats innan dess med en hög 
ambitionsnivå inom dessa frågor. Även en socialdemokratisk regering kan dock behöva en 
pådrivande kraft från partiorganisationen (och nya idéer!), varför ett sånt här arbete kan bidra på 
många sätt ändå. I princip vore det förstås möjligt för enskilda medlemmar eller en enskild 
förening att ta ett sådant här initiativ, men för att det ska ha den tyngden som krävs menar vi att 
det är avgörande att det är partidistriktet som ansvarar för arbetet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 



1. Stockholms partidistrikt inleder ett arbete för att tillsammans med andra arbetarekommuner 
eller partidistrikt skriver en eller flera motioner om miljö och klimat till partikongressen 2021. 

2. Stockholms partidistrikt ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ges mandat att 
leda och välja form för arbetet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C2  
En offensiv klimatpolitik 
Bagarmossens s-förening 
 

Vi ser redan nu ett varmare klimat till följd av mänsklig påverkan. Konsekvenserna är tydliga och 
riskerar i värsta fall att bli ödesdigra om vi inte gör vårt yttersta för att begränsa utsläppen. De 
tuffa klimatmål som Sverige och EU har satt upp måste nås. De skärpningar av klimatpolitiken 
som är nödvändiga redan i det korta perspektivet kräver förändringar av vårt samhälle och 
sannolikt ekonomiska uppoffringar. För att kunna driva omställningen med kraft krävs en folklig 
uppslutning. Klimatpolitiken behöver ta tydlig utgångspunkt i vårt partis grundläggande 
ideologiska syn på jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Klimatpolitiken måste få genomslag i princip 
all vår politik. Sverige bör kunna visa resten av världen att det går att hantera klimatutmaningen 
och samtidigt ta ledningen i fråga om innovation, fossilfri ekonomi, klimatsmart export, nya jobb 
och säkrad välfärd. 

Vår politik bestäms samtidigt i hög grad av EU:s gemensamma energi- och klimatpolitik. I linje 
med EU-kommissionens förslag till långsiktig klimatstrategi bör Sverige verka för att EU blir 
klimatneutralt senast 2050 för att därefter uppnå negativa utsläpp, dvs bidra till att atmosfärens 
halt av växthusgaser minskar. Sverige bör dock gå före EU i dessa frågor och sätta ett högre mål 
än EU. 

Konkret vi vill lyfta transporter. Sverige bör sätta upp målet att försäljningen av fossila drivmedel 
bör upphöra senast 2035. Det kan ske genom en successiv skärpning av den s.k. 
reduktionsplikten som tvingar drivmedelsbolagen att öka andelen förnybara drivmedel. Parallellt 
måste bilparken bli mera energisnål och möjligheterna att övergå till eldrift förbättras. EU-
lagstiftningen om energieffektiva fordon måste skärpas och genomförandet i Sverige drivas på 
med t.ex. förändringar av fordonsbeskattningen enligt bonus-malus. Stat och kommun kan driva 
på genom den offentliga upphandlingen. Sverige bör vara ledande i alla dessa frågor.  

Flyg är det mest energikrävande sättet att resa. Klimatpåverkan beror inte enbart på bränslet och 
utsläppen av koldioxid, utan beror i lika hög grad på s.k. höghöjdseffekter, kopplade till utsläpp 
av bl.a. vattenånga på hög höjd. Tekniska lösningar på problemen finns ännu så länge bara på 
ritbordet. Flygtrafikens tillväxt måste begränsas om klimateffekten ska kunna dämpas. Beslutet 
om miljöskatt på flyg är viktigt, men måste följas upp av ytterligare åtgärder, t.ex. att se över de 
indirekta subventioner som flyget får ta del t.ex. genom att flygbränsle är undantaget både energi- 
och koldioxidskatt och att utrikes flygbiljetter är undantagna från moms. Målet bör vara att flyget 
fullt ut ska bära sina miljökostnader. Det är angeläget att Bromma flygplats avskaffas. Någon ny 
landningsbana på Arlanda behövs inte i en framtid där flygtrafiken måste minska. 

De konsumtionsbaserade utsläppen behöver minska räknat till utsläpp som avser både Sverige 
och utomlands. För att driva på utvecklingen av ett mer klimatsmart resande och transporter 
behövs en snabbare skatteväxling och att kommunerna stimuleras att driva en effektiv 
klimatpolitik. Det kan göras genom bl.a. införande av miljözoner, fler incitament för att använda 
cykel och utbyggnad av allmänna kommunikationer och tydliga incitament för en minskad 
köttkonsumtion i våra kommunalt finansierade verksamheter.  

Framför allt har kommunen en viktig roll att uppmärksamma det enskilda ansvaret. Vårt sätt att 
leva, maten vi äter, vårt boende, hur vi tar oss till jobb och fritidsaktiviteter, vilka kläder vi köper 
och använder och vad vi gör på fritiden påverkar utsläppen av klimatgaser. Det borde inte 
behöva sägas, men att sprida kunskap om vad vår konsumtion har för konsekvenser bör vara en 
viktig del i kommunens arbete med att nå en hållbar konsumtion och produktion, inte minst med 
tanke på de globala målen som återfinns FN:s h 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 



1. årsmötet uppdrar till arbetarekommunens styrelse att under 2019 ta fram ett konkret 
handlingsprogram om klimat. Handlingsprogrammet bör fastställas av representantskapet. I 
arbetet bör såväl fullmäktigegrupperna i kommun- och landstingsfullmäktige som föreningar och 
klubbar involveras. 

2. följande inriktning och konkreta mål ligger till grund för detta arbete:  

- EU:s framtida klimatpolitik bör utgå från att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 och att 
Sverige bör vara klimatneutralt senast 2035 

- verka för ett beslut om att avveckla all försäljning av fossila drivmedel senast 2035 

- verka för att flygbränsle beskattas och att mervärdesskatt införs även på utrikes flygbiljetter 

- Bromma flygplats avskaffas utan att en ny landningsbana öppnas på Arlanda flygplats. 

- främja en minskad köttkonsumtion i samband med offentlig upphandling, offentligt finansierad 
verksamhet etc, samt 

- insatserna intensifieras för att öka kunskapen om FN:s hållbarhetsmål och att mer görs för att 
stödja det lokala hållbarhetsarbetet som civilsamhällets organisationer svarar för.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion C3  
Främja odling av energigrödor. Det finns mark! 
Hässelby Villastad S-förening 
 

En av de största utmaningarna för miljöarbetet i Sverige är att minska transporternas negativa 
klimatpåverkan. Ökad kollektivtrafik, eldrivna bilar och cykling är en del av lösningen, men flyg, 
sjöfart och tunga transporter behöver biobränslen för att kunna bidra till minskat 
koldioxidutsläpp. 

Det är inte någon brist i Sverige och EU på mark som kan användas för odling av energigrödor. 
Jordbruksverket uppskattade att 900 000 hektar kan användas för odling av energigrödor i 
Sverige. 

Det finns minst 25 miljoner hektar odlingsareal tillgänglig för energigrödor i EUs medlemsstater. 
I Central- och Östeuropa (utanför EU) finns flera tiotal miljoner hektar övergiven jordbruksmark 
som kan användas för odling av energigrödor. 

För en medelstor etanolfabrik, som tex Lantmännens Agroetanol i Norrköping, krävs cirka 100 
000 hektar odlingsmark. Odling av fleråriga energigrödor kan dessutom ge andra miljövärden, 
som förbättrad vattenkvalitet, ökat skydd för djurlivet i odlingslandskapet, viss kolinlagring i 
marken, ökad inhemsk produktion av proteinfoder med mera. 

Bara i Sverige kan alltså minst 9 Lantmännens Agroetanol bioraffinaderier byggas, som förädlar 
grödor från 900 000 hektar odlingsmark till biodrivmedel. Agroetanol har ca 90 medarbetare och 
omsätter 1.7 miljarder kronor. 

I Sverige, EU och Central- och Östeuropa skulle odlingen av energigrödor kunna bidra till 
utveckling, sysselsättning och inkomstförstärkning på landsbygden. Odling av energigrödor ger 
välbehövliga exportintäkter för länder som har goda odlingsbetingelser, liksom ökad 
självförsörjning med drivmedel. 

(Källor: Jordbruksverket, Lunds Universitet, Svebio) 

För oss Socialdemokrater är det viktigt att ta ansvar för klimatet och samtidigt skapa jobb! 
Genom att odla energigrödor skapar vi gröna och hållbara jobb och värnar en levande landsbygd 
– hela Sverige ska leva! 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet arbetar för ökad odling av energigrödor både i Sverige, EU och andra länder i enlighet 
med intentionerna i denna motion.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion C4  
Party utan glitter 
SSU Stockholm 
 

Många vet att ökad konsumtion, dålig återvinning och nedskräpning har lett till att mängden plast 
i haven bara ökar. Detta är ett mycket allvarligt problem ur många aspekter, både miljömässigt 
och socio-ekonomiskt. Plast skadar allvarligt organismer som konsumerar det vilket hotar 
ekosystem och till och med arters överlevnad, det kan skada människor som äter fisk och skaldjur 
som fått i sig plast, plasten släpper ut giftiga gaser i nedbrytningsprocessen vilket bidrar till global 
uppvärmning, etc. Ett speciellt stort hot är mikroplaster, alltså plastbitar som är mindre än 5 mm 
då de ej (enligt dagens tillgängliga teknik) går att filtrera bort i reningsverk utan istället rinner 
direkt ut i haven eller sötvattenkällor. Mikroplaster har flera ursprung, men ett särskilt tydlig 
användning är i glitter - som nästan uteslutande är gjort av plast. Glitter är något festligt, men 
knappast livsviktigt - vilket våra hav är. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt stoppar all konsumtion och bruk av glitter gjort av mikroplaster på 
förbunds-, distrikt- och klubbaktiviteter 

2. försäljningen av glitter gjort av microplaster förbjuds enligt lag 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C5  
Ta tillvara på sopor som går att använda! 
Engelbrekts s-förening 
Värtans s-förening 
 

Bland de sopor som dagligen slängs i Sverige finns mängder av användbara saker, ibland även 
helt nya varor. Det är ett stort slöseri, att dessa saker går till destruering, när de kunde komma till 
nytta på flera sätt. De skulle kunna säljas i kommunens regi, och inbringa pengar till kommunens 
verksamheter. Utskiljande, insamlande och försäljning av användbara sopor måste då organiseras. 
Här skulle arbetstillfällen kunna uppstå för personer (nyanlända, människor som har svårt att 
annars få fäste i arbetslivet, även funktionsnedsatta), utmärkta varor som annars skulle förstöras 
skulle bli tillgängliga att köpas av t.ex. dem som har nedsatt ekonomi. Ett sådant system är också 
fördelaktigt för miljön: det skulle kunna bidra till att minska vår överkonsumtion, som på sikt 
hotar att radikalt försämra våra livsvillkor.  

Kommunen, i samarbete med ideella organisationer som Myrorna, Emaus, Frälsningsarmen m.fl. 
bör undersöka möjligheterna att organisera en insamlings- och försäljningskedja för 
tillvaratagandet av de resurser som användbara sopor utgör. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms kommun i motionens anda påbörjar ett arbete för att organisera tillvaratagandet 
och nyttiggörandet av de användbara ”soporna”.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Motion C6  
Visa på relationen mellan S-politik och Agenda 2030 (FN:s hållbarhetsmål) 
Bandhagen-Högdalens socialdemokratiska förening 
 

Hösten 2015 enades världens länder om 17 nya hållbarhetsmål som ska uppnås fram till år 2030. 
De kallas för Agenda 2030 och har förhandlats fram inom FN. Tillsammans formar de en 
gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling. Anledningen är att vår planet 
står inför stora ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Målen handlar bland annat om 
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor, främja fred och rättvisa samt säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess naturresurser. I Sverige är inte minst relativ fattigdom, segregation samt vad 
vår vapenexport leder till globalt stora utmaningar. Grundtanken är att målen är gemensamma för 
alla världens medborgare, och att de är inseparabla.  

Operativt och praktiskt anammas nu målen av organisationer, näringsliv, stater och myndigheter 
världen över. Många organisationer, särskilt inom näringslivet, vill visa på sambandet mellan sin 
affärsmodell/verksamhet och målen, större organisationer och företag är också tvungna att 
redovisa sitt arbete i årliga hållbarhetsrapporter. 

Det är viktigt att också det Socialdemokratiska partiet visar för medborgarna/väljarna i Sverige på 
vilket sätt partiets program hjälper till att uppnå Agenda 2030 målen. Det skulle signalera att 
Agenda 2030 är något S tar på allvar genom att partiet är med och tar ansvar i det globala Agenda 
2030 arbetet, något som indirekt också ska leda till ökad trovärdighet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna initierar ett arbete som går ut på att visa hur partiets politik länkar till att 
uppfylla FN:s hållbarhetsmål 

2. Socialdemokraterna kontinuerligt kommunicerar hur partiets politik länkar till FN:s 
hållbarhetsmål  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C7  
Avgiftsfri kollektivtrafik för ett mer hållbart resande 
Bandhagen-Högdalens s-förening 
 

Stockholmregionen växer snabbt. Med det är en fungerande kollektivtrafik avgörande för att 
vardagen ska gå ihop för många som bor och arbetar i olika delar av staden. Den är också viktig 
för att göra det möjligt för bekanta att mötas och för att ta del av staden har att erbjuda i form av 
kultur, shopping och nöjesliv samt rekreation i våra grönområden. Målet bör vara att fler väljer 
att färdas med kollektivtrafiken och det är också därför vi satsar stort på en utbyggnad. Det 
hjälper oss att minska bilismen och främja ett mer hållbart sätt att färdas på som inte smutsar ner 
vår luft och bidrar till utsläpp av växthusgaser. 

Kollektivtrafiken finansieras på olika sätt idag, via reklamintäkter, skatt och en avgift för 
resenärer. Ett sätt att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken är ta bort avgiften för 
resenären och övergå till en finansiering enbart via reklam och skatten. Med en gemensam 
finansiering av kollektivtrafiken blir kostanden lägre för alla vilket säkerställer att ingen av 
ekonomiska skäl ska behöva tveka över att åka kollektivt. Eftersom avgiften för de som har lägre 
inkomster också utgör en högre kostnad för den enskildes ekonomi än för de med högre 
inkomster får en gemensam finansiering också en omfördelande effekt vilket vi Socialdemokrater 
bör kunna stå upp för. 

En direkt invändning är att de som idag inte väljer att resa med kollektivtrafiken eventuellt skulle 
vända sig emot förslaget. Det anser vi dock är att se för snävt på frågan och att enbart betrakta 
den utifrån ett kundperspektiv. Istället bör man räkna in de vinster som samhället som helhet gör 
av att fler med en avgiftsfri kollektivtrafik väljer att detta färdmedel och möjligheten att med det 
uppnå uppsatta miljö- och klimatmål. Detta är ett mål där alla har ett lika stort ansvar att bidra till 
oavsett om man sedan väljer att cykla eller att ta bilen. 

Det finns även pengar att spara på att vi ändrar till denna strategi före att investera i spärrar och 
kontrollanter. Denna kapprustning i jakten på att fånga plankare måste få ett slut eftersom det 
drabbar alla och ställer människor i vårt samhälle som är i behov av att kunna nyttja 
kollektivtrafiken emot varandra. Den som betalar vill självklart inte finansiera resor för 
”plankare” men får ändå göra det genom att stå för kostnaderna för det kontrollsystem som krävs 
för att stoppa dem. Samtidigt ser vi alla hur lätt det är än idag att passera genom spärrarna i all 
hast efter någon annan vilket är möjligt på grund att klämrisken. Dessa kostnader kan istället 
hjälpa till i finansieringen att göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Spärrarna i sig bidrar heller inte till 
en ökad trygghet på något sätt eftersom detta främst skapas av värdar, väktare och de kameror 
som redan finns på plats. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom förslaget om en avgiftsfri kollektivtrafik i 
Stockholms län. 

2. den Socialdemokratiska landstingsgruppen ges i uppdrag att driva frågan om en avgiftsfri 
kollektivtrafik i Stockholms län  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C8  
Avgiftsfri kollektivtrafik för studenter under 25 år och alla pensionärer! 
Hässelby Villastad S-förening 
 

Vi föreslår avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholms län för studenter under 25 år och alla 
pensionärer. 

Ökad tillgänglighet av kollektivtrafiken leder till ökad deltagande i idrott, kultur och studier för 
dessa grupper med låg ekonomisk standard. 

För oss Socialdemokrater är det viktigt att motverka låg deltagande i aktiviteter som gynnar hälsa 
och bättre utbildning och som minskar ojämlikhet i deltagandet i kulturella erbjudanden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. i enlighet med motionens intentioner arbeta för en avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholms län 
för studenter under 25 år och alla pensionärer.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion C9  
Egen drift i ett trafikområde 
Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening 
 

I dag har Stockholms läns landsting lagt ut all busstrafik på externa utförare. Det finns 3 stora 
bolag som byter trafikområden mellan sig, Arriva, Keolis och Nobina. Nu har även Flygbussarna 
gjort entré på den regionala trafikmarknaden eftersom de har vunnit upphandlingen om 
trafikområde Täby. 

Vi har sett att det då blir svårt att kunna mäta att man får ut rätt service och rätt pris på utförd 
tjänst eftersom det inte finns någon som helst egenregiverksamhet att jämföra med. Vi anser att 
man alltid ska ha minst ett objekt kvar i egen verksamhet för att kunna se att man ligger rätt när 
det gäller kvalité i både pris och service när man gör upphandling. Därför tror vi att det skulle 
vara bra om man tog tillbaka åtminstone ett trafikområde i egen drift i Stockholms län inom 
busstrafiken. Detta för att börja med, vi anser att det är även viktigt att öka andelen busstrafik i 
egen regi ytterligare 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. man ska ta tillbaka ett trafikområde i egen drift när det är dags för nästa upphandling 

2. partidistriktets årsmöte tar motionen som egen 

3. skickar motionen vidare till landstingsfullmäktigegruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C10  
Folkomröstning om en avgiftsfri kollektivtrafik 2026 
Tofvesson, Mathias 
 

Stockholmregionen växer snabbt. Med det är en fungerande kollektivtrafik avgörande för att 
vardagen ska gå ihop för många som bor och arbetar i olika delar av staden. Den är också viktig 
för att göra det möjligt för bekanta att mötas och för att ta del av vad staden har att erbjuda i 
form av kultur, shopping och nöjesliv samt rekreation i våra grönområden. Målet bör vara att fler 
väljer att färdas med kollektivtrafiken och det är också därför vi satsar stort på en utbyggnad. Det 
hjälper oss att minska bilismen och främja ett mer hållbart sätt att färdas på som inte smutsar ner 
vår luft och bidrar till utsläpp av växthusgaser. 

För att en övergång till en avgiftsfri kollektivtrafik ska vara väl förankrad finns flera skäl att 
genomföra en folkomröstning där stockholmarna i regionen får säga sitt. Det skapar mer 
långsiktiga förutsättningar än om vi ensidigt i en framtida majoritet i landstinget genomför denna 
reform. Förutom att det blir svårare även för en borgerlig majoritet att inte respektera utfallet av 
en folkomröstning minskar det också risken för dyra och onödiga kostnader om avgifter på nytt 
skulle återinföras. För oss Socialdemokrater skulle en folkomröstning även hjälpa oss att driva en 
tydlig reform med koppling till våra värderingar och mål om en social, ekonomisk och 
klimatmässigt hållbar storstadsregion. 

Eftersom kapacitetsbristen i kollektivtrafiken är en fråga att ta på största allvar och fler skulle resa 
med kollektivtrafiken om den var avgiftsfri vore den bästa tidpunkten att genomföra reformen 
vara i samband med att de större utbyggnationerna av tunnelbanan står färdig. Det innebära att 
en folkomröstning bör genomföras först vid de allmänna valen år 2026 och gälla en övergång till 
en avgiftsfri kollektivtrafik under mandatperioden 2026-2030. 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokratiska i Stockholm ställer sig bakom förslaget och verkar för en folkomröstning 
om en avgiftsfri kollektrafik i Stockholms län i samband med de allmänna valen år 2026. 

2. den Socialdemokratiska landstingsgruppen driver denna fråga aktivt genom att som ett första 
steg utreda övergången till en avgiftsfri kollektivtrafik där dagens kostnader för drift, underhåll, 
biljettkontroller och finansiering tydligt redovisas tillsammans med ett förslag på hur en skatt för 
kollektivtrafiken ska utformas. 

3. Socialdemokraterna i samband med de allmänna valen år 2026 ställer sig bakom förslaget om 
att Stockholms läns kollektivtrafik blir avgiftsfri senast från och med år 2030.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 



Motion C11  
Ta bort biljettkontrollerna 
SSU Stockholm 
 

Biljettkontrollerna fungerar inte idag, det är ett system som går i minus i och med att det kostar 
mer att ha biljettkontrollerna än de intäkter de får in. Dessutom är det förtryckande mot folk som 
är låginkomsttagare eftersom de blir bötfällda stora summor pengar. 

Ännu ett problem med biljettkontrollerna är att trots kontrollerna är det fortfarande många som 
plankar och därmed kan en dra slutsatsen att det biljettkontrollerna inte utfyller sitt syfte i och 
med att antalet plankningar inte har minskat. 

Biljettkontrollanternas jobb skulle inte hamna i fara, dessa arbetare kommer att få annan 
sysselsättning inom kollektivtrafiken. Till exempel skulle det kunna vara i form av kundservice 
eller informant, det vill säga att hjälpa resenärerna i kollektivtrafiken hitta till sin destination. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att biljettkontroller avskaffas helt i Stockholms 
kollektivtrafik fram tills dess den blir avgiftsfri 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C12  
Utökat sommarkort för att främja tillgänglighet 
Alina s-kvinnoklubb 
 

Under sommaren 2018 delades gratis SL-kort ut till 160 000 skolelever i Stockholm. Det var ett 
lyckat projekt som tillgängliggjorde staden för unga som på grund av sin familjs ekonomiska 
begränsning annars inte haft råd med kollektivtrafikens kostnader.  

Men för att tillgängliggöra Stockholm för såväl barn, unga, studenter och pensionärer och andra 
inte lika resursstarka grupper behövs en billigare kollektivtrafik. Detta öppnar staden för alla 
medborgare och främjar även turismen. Att fortsatt satsa på gratis SL-kort till skolelever är en 
satsning som bör fortsätta men möjligheterna att utöka detta bör ses över. Att under samma 
tidsperiod kunna erbjuda övriga grupper ett rabatterat periodkort (”sommarkort”) för en 
förmånlig fast summa skulle öppna upp staden för alla invånare och även uppmuntra till att välja 
ett mer miljövänligt och hållbart alternativ för sin semester – det vill säga att både välja bort bilen 
och att se sig om i Stockholms läns turistattraktioner. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. utöka SL:s sommarkort till att även finnas som rabatterat alternativ för vuxna i Stockholm  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion C13  
Utökat sommarkort för att främja tillgänglighet 
Bandhagen-Högdalens s-förening 
 

Under sommaren 2018 delades gratis SL-kort ut till 160 000 skolelever i Stockholm. Det var ett 
lyckat projekt som tillgängliggjorde staden för unga, särskilt de som på grund av sin familjs 
ekonomiska begränsning annars inte hade haft råd med kollektivtrafikens kostnader.  

Men för att tillgängliggöra Stockholm för såväl barn, unga, studenter och pensionärer och andra 
inte lika resursstarka grupper behövs en billigare kollektivtrafik. Detta öppnar staden för alla 
medborgare och främjar även turismen. Att fortsatt satsa på gratis SL-kort till skolelever är en 
satsning som bör fortsätta men möjligheterna att utöka detta bör ses över. Att under samma 
tidsperiod kunna erbjuda övriga grupper ett rabatterat periodkort (”sommarkort”) för en 
förmånlig fast summa skulle öppna upp stadens för alla invånare och även uppmuntra till att välja 
ett mer miljövänligt och hållbart alternativ för sin semester – det vill säga att både välja bort bilen 
och att se sig om i Stockholms läns turistattraktioner. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting driver att utöka SL:s sommarkort till att även 
finnas som rabatterat alternativ för vuxna i Stockholm.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion D1  
Bevilja uppehållstillstånd till alla hedersutsatta asylsökande som riskerar att utsättas för 
hedersmord eller fängelse 
Vasastaden-Östermalms s-kvinnor 
 

Det flyr många hedersutsatta människor till Sverige där de hoppas kunna få leva i ett liv fritt från 
förtrycket i deras hemländer. Sverige är känt i världen för att vara ett land som står upp för 
demokrati och frihet och det ska vi vara stolta över.  

Men dessvärre kan Sverige inte fortsätta sända exempelvis frånskilda kvinnor, barn födda 
utomäktenskapligt, ungdomar som haft utomäktenskapliga relationer och människor som 
identifierar sig med HBTQ+ till konservativa och religiösa länder som har starka 
traditionsbundna värderingar kring kvinnlig sexualitet och HBTQ+ samt där samhällslivet styrs 
av hedersnormer. De skyddade boendena i de länder där hedersbrotten är både lagliga och 
systematiska kan inte erbjuda den form av personskydd som Sverige kan. 

Många asylsökande vars ansökan avslås tvingas gå under jorden i Sverige p g a rädslan för att 
dömas för dödsstraff eller fängelse för att de väljer ett liv som går emot deras länders 
hedersvärderingar. Så här kan vi inte ha det i ett land som accepterat mänskliga rättigheter bland 
våra grundläggande värderingar i vårt öppna demokratiska samhälle.  

Även Migrationsverket måste få ökad kompetens om hederskultur. När den 18-åriga Sara från 
Afghanistan - som giftes bort som 15-åring, bröt äktenskapet och flydde hit till Sverige - fick sin 
ansökan avslagen och riskerades att bli hedersmördad i sitt eget hemland fick Migrationsverket 
fick svidande kritik för att ha antytt att det var otillräckliga uppgifter och Sara anklagades för att 
inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter. Detta är allvarligt, speciellt för en myndighet som avgör 
många människors liv. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. man beviljar uppehållstillstånd till alla hedersutsatta asylsökande som riskerar att utsättas för 
hedersmord eller fängelse.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion D2  
Ett demokratiskt KRG för alla 
SSU Stockholm 
 

Situationen i södra Kurdistan är en följd av inbördeskriget i Syrien, som har pågått sedan våren 
2011. Tre miljoner människor har flytt från Syrien sedan dess, och FN:s flyktingkommissarie har 
kallat det för den största humanitära katastrofen i vår tid. 

Situationen har bara eskalerat till det värre efter daesh triumf i regionen. De som står emot daesh 
är kurdiska styrkor. De har hela tiden begärt stöd. Omvärlden svarade inte tillräckligt snabbt. En 
av anledningarna till att biståndet till Kurdistan inledningsvis gick långsamt är en långdragen 
konflikt mellan Iraks centralregering och Kurdistans Regionala Regering (KRG). Iraks 
centralregering har fryst utbetalningarna till KRG, och mycket av det bistånd som skulle gå till 
Kurdistan har fastnat i Bagdad. Södra Kurdistan har fem miljoner invånare och har tagit emot en 
miljon flyktingar på kort tid. Att Iraks centralregering har fryst KRG:s budget har inte gjort saken 
lättare. Det är viktigt att Sverige och Socialdemokraterna agerar som stöd till KRG. 

KRG har å andra sidan en ledning som är relativt korrumperade, bland annat styrs regionen av 
familjen Barzani. Bevis har också visat sig att familjen Barzani tagit till sig pengar, pengar som 
egentligen är till för folket, pengar som ska gå till statskassan och betala ut löner. Därmed anser 
jag det vara ytterst viktigt att Sverige agerar som stöd demokratiskt, och stödjer KRG i sitt arbete 
för att upprätthålla rättsstatens principer. 

En annan viktig poäng att belysa är vårt stöd till ungdomsrörelserna i regionen. SSU:s arbete 
handlar främst om att stötta progressiva ungdomsrörelser i världen. PUK:s ungdomsförbund 
behöver vårt stöd, att inte falla för korruption och lära sig om rättsstatens principer. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att Sverige stödjer kurdernas rätt till självbestämmande i Södra 
Kurdistan. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige fortsätter utveckla sin relation både politiskt och 
demokratiskt med det kurdiska självstyret i södra Kurdistan 

3. Sverige ska fortsatt verka för stöd till KRG både diplomatiskt och politiskt. 

4. SSU Stockholm ska verka för att stötta vårt systerparti PUK:s ungdomsförbund ekonomiskt, 
politiskt och demokratiskt. 

5. motionen skickas till Socialdemokraternas nästkommande kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion D3  
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare behöver en fastställd status 
Tro och Solidaritet - Bromma Kungsholmen 
Tro och Solidaritet Stockholm 
 

Sverige är ett attraktivt land för många invandrare som tror att det kan erbjuda ett bättre liv med 
jobbmöjligheter och sysselsättning.  

Men många av de som misslyckas fångas i ett destruktivt liv och till och med missbruk. 
Problemet är viktigt att tas upp och vi kan bidra till människors utveckling och räddning från 
missbruk genom att uppmärksamma och engagera svenska myndigheter med flera insatser. 

Målgruppen som vi pratar om är psykiskt sjuka och har missbruksproblem med alkohol och 
droger. Det finns information om att det finns personer som vistas på Stockholms stads gator i 
mer än 5 år. Det handlar om 35-40 personer, som antingen skulle behöva återvända till sina 
respektive länder för att få hjälp eller att det svenska systemet ger dem rättigheter. De 
myndigheter, som försöker göra någonting har oftast begränsade resurser eller har inte direktiv 
eller stöd att lösa problemet.  

Enligt Gränspolisen får en EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare inte vara mer än tre 
månader i Sverige om inte deras ärende ska behandlas av Migrationsverket. Migrationsverket i sin 
tur har inga resurser och kompetens för att prioritera och lösa situationen. Socialtjänstens enhet 
Uppsökarenheten/EU-teamet träffar regelbundet dessa människor och ser människornas behov 
och lidande, men deras hjälpinsatser slutar snart eftersom det inte finns stöd i hjälpsystemet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. en ordentlig utredning tillsätts om att EU-medborgares och tredje-landsmedborgares status 
skall fastställas. 

2. undersöka hur respektive lands konsulat i samverkan med gränspolisen, Migrationsverket, den 
kommunala socialtjänsten och landstinget kan hjälpa och se till att de utsatta personerna kan få 
hjälp här eller i ursprungslandet för att slippa tillbringa sina liv på Stockholms gator. 

3. framföra Representantskapets beslut till våra företrädare i regering, riksdag och kommun att 
förbereda en dialog med berörda myndigheter för att hitta en lösning.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Motion D4  
EUs framtida inriktning – politik inför EU-valet 
Ängby s-förening 
 

När det gäller budgeten bör Sveriges linje vara att det nettobidrag som försvinner när 
Storbritannien lämnar EU ska leda till en motsvarande neddragning av budgeten. Det är inte läge 
för att EU ska få någon ny beskattningsrätt eller rätt att ta ut avgifter, vilket EU-kommissionen 
förordar. Det skulle innebära en olycklig utvidgning av Unionens behörighet. Beskattning m.m. är 
nationella angelägenheter. Nu står Sverige mer ensam när ett stort land som Storbritannien inte 
hörs när det gäller nödvändiga prutningar i EUs budget. EU-Kommissionens linje tycks vara att 
lyfta fram nya politikområden som klimat och säkerhet/trygghet och inte peka på områden där 
man kan dra ned på resurserna. Om inte Unionen prutar och omprioriterar skulle det leda till 
höjda EU-avgifter för länder som Sverige. 

Det är dags att ställa svåra frågor om vad EU bör arbeta med framöver. Sverige gick med i en 
Gemenskap, nu är vi med i en Union. I bland har det gått fort, för fort kanske. Sverige bör 
fortsatt vara med i Unionen men vi bör verka för omprioriteringar och flexibilitet. Man talar i 
bland om ett EU i olika hastigheter. Sverige är t.ex. inte med i Eurosamarbetet. Vi är nog många 
som i dag är tacksamma gentemot de personer som röstade nej i folkomröstningen i Sverige om 
Euron. Det är en fördel om olika hastigheter tillåts även framöver. Schengensamarbetet är ett 
annat exempel. Nästa steg för Euroländerna kan skönjas. Man förväntas börja diskutera 
harmonisering av kredit- och finanspolitik. Därmed gröper man ur den nationella 
självständigheten än mer. 

Stater belägna i EUs närhet som inte är mogna för medlemskap bör erbjudas alternativ. Det finns 
andra mer effektiva sätt att stödja länder i närområdet än ett medlemskap. EU bör vara generös 
när det gäller att träffa avtal om handel och stöd till utvecklingsinsatser. Detta gäller t.ex. länder 
som Albanien, Ukraina, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Kosovo och Serbien. I 
backspegeln kan konstateras att flera av de länder som blivit medlemmar efter Finland, Sverige 
och Österrike hade mått väl av att i stället erbjudas ett ekonomiskt utvecklingssamarbete. 
Fortfarande finns t.ex. stora problem med korruption och diskriminering i en del EU-stater. 

I dag finns tre stora budgetposter, regionalpolitiken, jordbruket och forskningen. 

Hur länge ska dagens regionalpolitik fortsätta? Jag tror det är dags att begränsa EUs budget och 
roll. I enlighet med subsidiaritetsprincipen kan då pengar i EUs budget frigöras för andra och 
mer prioriterade ändamål. Många medlemsstater har under en följd av år mottagit stora belopp till 
regional utveckling, det är dags att begränsa dessa belopp. 

Jordbruksstödet bör styras om från produktionsstöd till stöd för en klimatomställning, samtidigt 
som beloppen sänks. För framtiden är ett hållbart jord- och skogsbruk en strategisk del i 
Unionens framtid. 

Ett annat område som kan läggas om är fou-politiken Klimat-, säkerhets-, livsmedels- och 
livsvetenskap, liksom den demografiska förändringen bör ges ökad prioritet. 

Mer behöver göras för att säkerställa lika konkurrensvillkor. Det är en grundläggande del i den 
inre marknaden. Ett konkret område är motverkande av missbruk inom långväga landtransporter, 
allt från ovärdiga djurtransporter till överträdelser av kör- och vilotider, cabotage m.m. Här krävs 
straffskärpningar och hårdare sanktioner, utförandet av kontroller bör dock åvila 
medlemsstaterna. Sverige som ligger i utkanten av Unionen har extra stora intressen i den här 
typen av frågor. Såväl fackliga organisationer som branschen vittnar om mängder av överträdelser 
av regelverken inom långväga landsvägstransporter. 

Tyvärr har frågor om mänskliga rättigheter blivit en stor fråga för Unionen. I arbetet med en 
framtida Union bör EU-kommissionen vara tuffare när det gäller att slå vakt om centrala värden 



som mänsom följer med en rättsstat ska kunna stängas ute från eller i nödfall uteslutas från EU-
samarbetet. Det finns i dag flera exempel på överträdelser och diskriminering mot grupper av 
medborgare eller minoriteter som medlemsstater gjort sig skyldiga till. Trots betydande resurser 
från Unionens sida gör vissa medlemsstater för lite. Romernas situation är ett exempel på detta. 
Detta drabbar inte bara Sverige. Ändå får detta pågå år efter år. Medlemsstater som inte 
genomför insatser mot diskriminerade minoriteter bör kunna tvingas till att anlita externa 
utförarorganisationer t.ex. Hjärta till hjärta för att administrera sociala insatser som syftar till 
stärka egenmakten hos utsatta folkgrupper, i syfte att få igång en positiv utveckling från tiggeri till 
politisk kamp för utbildning och eget arbete. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms Arbetarekommun verkar för nödvändiga omprioriteringar i EUs budget för 
Unionen  

2. Stockholms Arbetarekommun verkar för oförändrad eller lägre EU-avgift 

3. Stockholms Arbetarekommun verkar för att EU ska arbeta för klimatåtgärder, insatser för 
demokrati och mot diskriminering och ansvarsutkrävande gentemot medlemsstater som inte 
följer fördraget  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion D5  
Tillsätt en utredning om hur Sverige ska kunna ta hem bortförda barn som gifts bort eller 
riskerar tvångsgifte i föräldrarnas tidigare hemland 
Vasastaden-Östermalms s-kvinnor 
 

Det finns ett stort mörkertal när det kommer till hur många barn och ungvuxna som blivit 
bortförda utanför Sverige och där de tvingas gifta sig. Sedan 2014 då Nationella 
kompetensteamet mot hedersförtryck inrättade en stödtelefon har det inkommit 79 ärenden om 
bortförda personer, varav 61 av dem var under 18 år.  

Sverige är ett av världens mest trygga länder, men tyvärr sviker samhället gång på gång våra 
hedersutsatta barn och vuxna. Vi har världens första feministiska regering och vårt parti har länge 
kämpat mot förtrycket av människor på botten av vårt samhälle. Därför är det en självklarhet för 
oss att driva en sådan viktig feministisk fråga.  

Vi kan dra stora lärdomar av Storbritannien och Norge som redan har statliga verksamheter och 
modeller kring hur man tar hem bortförda barn och vuxna som gifts bort mot sin vilja. Sverige 
har resurser och diplomatiska samt bilaterala relationer med många av världens länder. Det finns 
inget hinder för den svenska staten att utse förslagsvis Utrikesdepartement att försöka ta hem de 
bortförda barn och vuxna som gifts bort mot sin vilja.  

Redan nu finns det ideella krafter som arbetar med detta men ofta räcker deras resurser inte till. 
Om de kan göra detta så kan även Sverige utföra samma åtgärder men med mycket större 
resurser.   

Sverige har ett internationellt rykte och en tradition av att stå upp för humanitära rättigheter. Vi 
som humanitär stat måste fortsätta vårt gedigna arbete mot hederskulturen. Nyligen stiftade man 
den nya lagen om totalt förbud mot utländska barnäktenskap. Vi har kommit långt i vår 
jämställdhets- och jämlikhetskamp men vi måste fortsätta kämpa för de hedersutsatta. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. tillsätta en utredning om hur svenska myndigheter ska ta hem bortförda barn och vuxna. 

2. ge i uppdrag till UD att införa en verksamhet för att ta hem bortgifta barn och vuxna.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion D6  
Värna om de mänskliga rättigheterna i Filippinerna 
SSU Stockholm 
 

Situationen i Filippinerna är kritisk. Sedan president Rodrigo Duterte tillträde den 30 juni 2016 
har respekten för mänskliga rättigheter allvarligt försämrats. Dutertes främsta politiska 
prioritering – en väpnad kamp mot illegala droger – har lett till att tusentals civila bragts om livet i 
utomrättsliga avrättningar. Över 2 000 av dessa har enligt nationella polisens uppgifter dödats 
under polisinsatser. Regeringen har kategoriskt förnekat förekomsten av utomrättsliga 
avrättningar. Få tecken finns dock på att dödsfallen utreds ordentligt och att gärningsmännen 
ställs inför rätta. 

Tiotusentals misstänkta narkotikabrottslingar har gripits, vilket bidragit till att redan överfulla 
häkteslokaler och fängelser belastats ännu hårdare. I strid med internationella åtaganden driver 
president Duterte och hans majoritet i representanthuset ett återinförande av dödsstraffet och en 
sänkning av minimiåldern för straffmyndighet från 15 till 9 år. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att, om inte Filippinernas regering återupprättar rättsstaten 
och går steg mot detta bör det införas sanktioner med dem som sitter i ledningen för den samma. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om riktade sanktioner mot de ansvariga för de utomrättsliga 
avrättningarna på Filippinerna. 

3. Stockholms partidistrikt driver frågan om riktade sanktioner mot de ansvariga för de 
utomrättsliga avrättningarna på Filippinerna. 

4. Stockholms partidistrikt ska verka för att, om inte Filippinernas regering återupprättar 
rättsstaten och går steg mot detta bör det införas sanktioner med dem som sitter i ledningen för 
den samma. 

5. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas nästkommande kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion E1  
Det är vi socialdemokrater som ska försvara demokratin! 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 
 

Syftet med denna motion är att få Stockholms arbetarekommun att fatta beslut om att ta fram en 
långsiktig och uthållig handlingsplan för att socialdemokratin ska vara den ledande kraften i 
försvaret av demokratin, bedriva studier och upplysning om demokratin och ge utrymme för 
sådan verksamhet i alla utåtriktade kampanjer.  

Vi vill motivera detta krav på följande sätt. 

Med den allmänna rösträttens införande tog Sverige det definitiva steget mot parlamentarisk 
demokrati. Socialdemokrater och liberaler var de drivande krafterna bakom denna utveckling. 
Nu, när det är dags att fira 100-årsdagen av den politiska demokratins genomförande i Sverige, 
finns klara och oroväckande tecken både i världen och inom vårt land att demokratin inte bara är 
ifrågasatt utan också hotad.  

Skriften ”Den farliga mångfalden” av Håkan Holmberg och utgiven av Arena Idé är ett av många 
tydliga tecken på detta. Den lilla samlingsvolymen ”Handbok för demokrater” är ett annat. Anna-
Lena Lodenius har gjort en förödande genomgång av Sverigedemokraternas politik för kvinnors 
villkor, också utgiven av Arena Idé. 

Vi tror att det är lätt, och lite vilseledande, att se demokratin som ett tillstånd. Man fattar beslut 
om att införa demokrati och sen är den där. Om man istället anlägger ett perspektiv på 
demokratin som en rörelse är det lättare att se var hoten mot den finns. Det är också lätt att se att 
den demokrati vi lever i idag skiljer sig mycket från den vi införde för hundra år sedan. 

Demokratin kan röra sig framåt, omfatta fler nationer, innefatta fler rättigheter, eller pressas 
tillbaka. Det är det senare som sker i dag när regimer, som väljs i demokratiska val, använder 
makten för att begränsa och underminera demokratin. 

Det är en antidemokratisk auktoritär högervåg som går över världen och också drabbat Sverige 
och som vi måste ta oss an. Vi socialdemokrater har en stolt tradition att se tillbaka på i tjänsten 
för demokratins försvar. 

Ingvar Carlsson har skrivit förordet till ”Den farliga mångfalden”. Han drar där paralleller mellan 
nazismens framväxt på 30-talet och vår tid. ”Demokratin har skyldighet att gå till angrepp mot de 
krafter som vill förgöra den” skriver Carlsson. ”...viktigt är också att i den offentliga debatten öka 
kunskaperna om Sverigedemokraterna och visa vad partiet står för i ord och handling”. 

Vi menar att socialdemokraterna i Stockholm, och över hela landet, bör ta Ingvar Carlsson på 
orden. Stockholms arbetarekommun bör ta fram en långsiktig och uthållig handlingsplan för att 
socialdemokratin ska vara den ledande kraften till demokratins försvar och för dess vidare 
utveckling, på samma sätt som vi gjorde vid demokratins genombrott och i försvaret mot de 
internationella och nationella högerkrafterna på 1930- , 1940- och 1950-talen. Vi har alla skäl att 
öppet och ständigt, som en del i varje utåtriktad kampanj, upplysa om demokratins värdegrund. 
Här finns utrymme för fördjupade studier för alla förtroendevalda socialdemokrater. Just vi 
socialdemokrater är särskilt lämpade att utmana vårt inhemska hot mot demokratin, 
Sverigedemokraterna. Kanske skulle vi börja med att ifrågasätta deras rätt till sitt eget namn? 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra till styrelsen att ta fram en långsiktig och uthållig handlingsplan för att försvara, 
utveckla och vitalisera demokratin som styrelseskick, samhällssystem och skydd för individuella 
rättigheter  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion E2  
Lita på medlemmarna – låt oss göra ett riktigt val 
Hägerstens s-förening 
 

Vi hör ofta att vi har problem med att rekrytera medlemmar och att allt färre väljer att engagera 
sig i politiken. Samtidigt säger våra företrädare gång på gång att vi måste vara fler som engagerar 
sig, att vi ska synas i folkrörelserna och vara stolta över vårt partimedlemskap. Vi vill ha 
medlemmar som engagerar sig och brinner för vårt parti. 

Men vad ger vi egentligen tillbaka till våra medlemmar, utöver möjligheten att bli nominerad till 
politiska uppdrag? 

Det finns studiecirklar, medlemsutbildningar och ett och annat spännande seminarium, men i 
slutändan är det ganska skralt utöver formella beslutsmöten. Där nominerar vi till valberedningar 
som i sin tur behandlar valen bakom stängda dörrar. Allt som oftast slutar det med ett 
medlemsmöte där vi enhälligt säger ja till valberedningens förslag, även om vi inte ens vet vem 
personen i fråga är. Trots att sådana möten är vansinnigt tråkiga förväntar vi oss att 
medlemmarna ska ställa upp och offra sin fritid. 

Systemet försvaras med att öppna processer skapar motsättningar och riskerar falangbildning i 
partiet. Visst finns det en risk för oenighet, men är det inte just en debatt som gör att politiken 
kan utvecklas? 

Det är dags att vi vågar lita på våra medlemmar och låter dem vara med och bestämma. Därför 
behöver vi ett system där våra val sker genom öppna processer. Där alla medlemmar får vara med 
och ta ställning, inte bara de som sitter i valberedningen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt driver att nästa partiledare tillsätts genom en öppen process där 
samtliga medlemmar får rösta direkt i ett val mellan olika kandidater. Alla röster ska vara lika 
värda. 

2. större val i Stockholms partidistrikt, exempelvis distriktsordförande, landstingsråd och 
borgarråd, avgörs genom öppna omröstningar som alla medlemmar kan delta i. 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen 

4. skickar motionen till nästa motionsbehandlande partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion E3  
Pamflett som vägleder i borgarnas språkbruk 
Bandhagen-Högdalens s-förening 
 

Det medvetna och våra värderingar påverkas av språket. Vilket språk som används i dagligt bruk 
har därför stor betydelse för oss alla. Exempelvis betydde det positivt laddade ordet 
"normalisering" i Tjeckoslovakien på 70-talet en strategi för att konsolidera det socialistiska 
partiets makt genom en rensning av oppositionella i det politiska systemet och registrering av 
befolkningens vanor. 

Sedan 2006 och Reinfeldts regering, "Nya Moderaterna", och huvudbudskapet arbetslinjen har 
vissa begrepp i vårt samhälle ändrats till att betyda andra saker än vad de ursprungligen var 
avsedda att göra, samtidigt som nya begrepp har introducerats i det politiska/samhälleliga 
språkbruket. Då ordens betydelse är central i individens förmåga att tänka och engagera sig i 
samtal är det av yttersta vikt att ordens innebörd är korrekta. 

Vad menas t.ex. med "välfärdens kärna"? Varför hör man begreppet "kund" oftare än 
"medborgare" eller "individ"? På vilket sätt används begrepp som "valfrihet" eller "tillgänglighet" 
i den politiska debatten, och vad innebär de? Det finns många exempel där de två sistnämnda 
orden har använts som skäl till att privatisera eller rea ut skattefinansierad vård eller utbildning. 
För föräldrar som oroar sig över sina barns skolgång är begreppen valfrihet och tillgänglighet vid 
skolval enkelt utbytta mot stress, kunskapsbrist och en stark känsla av otillräcklighet när man 
brister att ge allra bästa förutsättningarna för sina barn.  

Medborgarna i vårt samhälle har rättigheten att förstå vad som ligger bakom språkbruket i det 
politiska samtalet och mediers spegling av detsamma. Detta ökar förståelsen och kunskapen av 
vanligt använda begrepp och i förlängningen ett sundare politiskt medvetande.  

Ps. som källa och inspiration kan Sara Gunneruds bok "Ordens makt i politiken" (2014) 
användas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar fram en pamflett, som på ett enkelt och lättillgängligt sätt 
vägleder i borgarnas språkbruk, och som kan användas i kampanjer och vid medlemsutbildningar  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion E4  
Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren 
Ängby s-förening 
 

I den riksdag som valdes 9 september 2018 är sex av 349 ledamöter över 65 år, det motsvarar 
knappt två procent. Ingen av dessa sex personer representerar beklagligt nog inte 
Socialdemokratiska Arbetarepartiet, vårt parti, Sett till hela väljarkåren utgör åldersgruppen 65 år 
och äldre 26 procent. Alltså nästan en tredjedel. 

Trots att andelen av Sveriges befolkning som är 65 år och äldre ökar, minskar representationen i 
riksdagen. Amdelen 65 år och äldre ökar stadigt i Sverige, vi lever ett friskare liv, allt längre. Det 
betyder också att de som är 65 år och äldre är fullt kapabla att inneha ett riksdagsuppdrag. Den 
stereotypa bilden av en pensionär som sjuk och hjälpbehövande måste revideras. 

Riksdagen ska representeras av alla generationer. De ska representera olika erfarenheter och ha så 
olika livs och arbetslivserfarenheter med sig som möjligt. Något som är viktigt i de flesta grupper 
för att tillföra olika perspektiv och vid olika beslutsfattanden. 

Huvudskälen till att vårt parti inte har någon riksdagsledamot över 65 år är i huvudsak två. Det 
ena är att medlemmar över 65 år inte alls nomineras trots vilja och i de flesta fall erfarenheter 
man omöjligt kan ha som ung, det kan endast fås genom att ha levt en bra bit av sitt liv och dragit 
lärdom av både av misstag och framgångar, det andra skälet är att de som trots allt nomineras inte 
placeras på valbara platser utan i de flesta fall bara är utfyllnad på de sista platserna på olika listor. 

För att citera en artikel i Dagens Nyheter 26 september 2018 om att det inte finns någon 
socialdemokrat som är 65 år eller äldre i riksdagsgruppen. Där svarar partisekreterare Lena 
Rådström- Baastad ”Vi har ett antal ledamöter som under denna mandatperiod kommer att fylla 
65 år, men det är uppenbart att vi inte nått hela vägen fram”. En dålig ursäkt menar vi, vi tycks 
inte ens tagit oss upp på den vägen. 

Vi har kongressbeslut på att varannan ledamot ska vara kvinna och ett kongressbeslut på att 25 
procent ska vara under 35 år. 

Nog borde vi som parti vara så insiktsfulla och mogna att vi ska kunna se till att vi har en 
riksdagsgrupp som är en spegling av Sveriges väljarkår och en spegling av medlemsstrukturen i 
vårt parti utan att behöva fatta beslut om att kvotera alla åldersgrupper. 

När vi inte har en riksdag som speglar vare sig befolkningen, väljarkåren eller vår medlemstruktur 
innebär det att någon grupp är ”överrepresenterad”. Det i sin tur medför att vi tappar kunskaper 
och erfarenheter som är viktiga för både det politiska arbetet, förvaltandet av demokratin som 
statsskick, och återigen beslutsfattande. De flesta av dagens riksdagsledamöter är födda på 1960, 
1970 eller 1980-talet. 

Tittar vi vidare på riksdagsgruppen är en övervägande del högutbildade, det är inget fel i sig. 
Utbildning är alltid bra och viktigt men ur ett representativt perspektiv saknas de vi i vardagligt tal 
kallar arbetare och deras erfarenheter och kunskaper. Alla politiker bör inte vara statsvetare. En 
välutbildad befolkning är en av vårt lands framgångsfaktorer men det finns olika utbildningar och 
alla har sitt värde. Hur många snickare, undersköterskor över 65, och för all del i övriga 
åldersgrupper, finns på valbar plats på våra listor? 

All forskning gällande arbetsgrupper talar sitt tydliga språk och visar just att en blandning av olika 
ålder, kön, kompetens och erfarenheter ger det bästa resultatet. Det är med all sannolikhet giltigt 
även i det politiska arbetet och beslutsfattandet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 



1. Stockholms Arbetarekommun verkar för att våra parlament, så lång det är möjligt, ska vara 
representativa för befolkningen 

2. Stockholms Arbetarekommun verkar för öppna valprocesser 

3. Stockholms Arbetarekommun erbjuder utbildningar för valberedningar, inom 
partiorganisationen, för att skapa bättre förutsättningar för bättre representation 

4. motionen antas som Stockholms Arbetarekommuns egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion E5  
Sänk lönerna för heltidspolitiker i Stockholms stad och landsting 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 
 

I varje valrörelse kommer olika media att visa uppgifter om politikers löner. Det leder i sin tur till 
diskussioner vid valstugor och i dörröppningar och vi som valarbetar ska försvara rådande 
politikerlöner. Så var det i denna valrörelse och så kommer det att bli i nästa. 

Lönerna för borgarråd i Stockholms stad sätts i relation till statsrådens löner. Reglerna är enkla 
och systemet transparent. Idag är ett statsrådsarvode 136 000 kr per månad. Ett borgarråd i 
Stockholm har under sin första mandatperiod 80 % av detta (109 000 kr) och från och med sin 
andra period 90 % (122 000 kr). Det är ingen skillnad på verkställande borgarråd och borgarråd i 
opposition. Finansborgarrådet har ett särskilt tillägg. 

I landstinget råder likartade förhållanden, om än inte redovisade på ett lika transparent sätt.  

Även kommunsekreterarens lön är enligt en gammal intern överenskommelse i höjd med 
rådslönerna. 

Det är alltså mycket höga löner det handlar om. Alltför höga, enligt vår mening. Så höga att det är 
svårt för valarbetare att försvara, så höga att det späder på det odefinierbara som kallas 
politikerförakt. 

Det gäller i synnerhet inom ett parti som vårt, för vilket jämlikhet är ett centralt politiskt mål. 
Vårt partis väljare kan på mycket goda grunder antas ha löner som ligger på långt under hälften, 
sannolikt snarare på omkring en fjärdedel av vad deras heltidsanställda politiska företrädare får.  

Att sätta politikerlöner är dock en mer komplex fråga än hänsynstagande till väljarkårens 
ekonomiska förhållanden.  

En aspekt är att politikers löner måste vara så höga att det politiska uppdraget kan attrahera även 
de som redan är väl avlönade. Politiken måste vara, åtminstone någorlunda, konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden. 

En annan aspekt är vilken roll lönenivån spelar för politikers vilja eller ovilja att lämna respektive 
behålla sina uppdrag.  

En mycket hög lönenivå, som idag, tenderar att bli orsak till att politiker vill stanna. Det kan rent 
av vara så att det ingenstans på arbetsmarknaden finns sysselsättning på motsvarande 
ersättningsnivå för enstaka individer. När sådana förhållanden råder kommer drivkraften hos 
individen vara stark för att behålla sitt uppdrag. En inlåsningseffekt uppstår med inte sällan starka 
slitningar inom berörda partier som följd. Detta problem accentueras när mycket unga personer 
rekryteras som politiska företrädare.  

En alltför låg ersättningsnivå å andra sidan innebär dels svårighet att rekrytera, dels svårighet att 
behålla goda krafter.  

Därtill måste hänsyn också tas till avgångvillkor, pensioner mm. 

Slutligen påverkas diskussionen av om anställning som politiker är tidsbegränsad, vilket den inte 
är inom vårt parti.  

Det är således alltid en avvägningsfråga. Var den helt rätta avvägningen ligger vet inte vi, även om 
vi är övertygade om att lönenivån idag är så hög att tämligen många väljare anser den vara 
stötande. Vi anser dessutom att det är orimligt att borgarråd i opposition ska ha lika höga löner 
som de som driver och verkställer den politiska agendan. Det ÄR mindre tidskrävande, mindre 
ansvarsfullt, mindre riskabelt att utöva sitt uppdrag i opposition och det bör avspeglas även i 
löneförmånerna. Vi har också svårt att förstå varför det nuvarande systemet innehåller en 
senioritetsregel. 



Vi anser att de socialdemokratiska företrädarna i kommun och landsting ska ta initiativ till att 
sänka lönerna för heltidsarvoderade politiska företrädare. Vi tror att en rimlig nivå ligger omkring 
70 000 kr, med visst påslag för finansråden. Riksdagsarvodet är idag 66 900 kr och det vore 
kanske lämpligt att snarare knyta borgarrådslönerna till denna nivå än som idag till 
statsrådslönerna.  

Vi vill initiera en debatt kring denna fråga och lägger därför yrkanden i två steg. Det står naturli 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra till arbetarekommunens styrelse att i en skrivelse under hösten 2019 informera 
representantskapet om vilka, ekonomiska och andra, villkor som råder för heltidsanställda 
politiker (råd) inom staden, landstinget samt kommunsekreteraren. Redovisningen ska även 
omfatta pensions- och avgångsförmåner. 

2. uppdra till arbetarekommunens styrelse att till årsmötet 2020 framlägga förslag om hur och till 
vilken nivå ersättningarna för borgarråd, landstingsråd och därmed sammanhängande tjänster ska 
sänkas  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion E6  
Sänka politikerarvoden i Stockholms alla kommuner och landsting! 
Hässelby Villastad S-förening 
 

Enligt gällande reglemente motsvarar arvodet till landstingsråd och borgarråd (i Stockholms 
kommun) 80 % av statsrådsarvodet, dvs 80 % av 136 000kr = 108 000kr per månad. 
Medianinkomsten i Stockholm ligger vid 26 350kr. Borgarrådets månadslön är alltså mer än fyra 
(4) gånger så hög som medianinkomsten. Vi anser att det är orimligt högt. 

Vi föreslår att arvoden sänks rejält: Arvodet till landstingsråd och borgarråd sänks till maximalt 
två (2) gånger medianinkomsten och alla andra arvoden för kommunala förtroendeuppdrag 
anpassas respektive. 

För oss socialdemokrater är det viktigt att motverka politikerförakt och fortsätta bygga 
förtroendet till politiker samt att föra en klok ekonomiskt politik. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. i enlighet med motionens intentioner arbeta för en översyn av reglemente med bestämmelser 
om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns 
landsting och alla kommuner i Stockholms län.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion E7  
Talartid 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

Vid Arbetarekommunens årsmöte behandlas bland annat motioner skrivna av medlemmarna. 
Detta är det yttersta uttrycket för demokratin inom vår rörelse. Medlemmar skriver ner sina 
åsikter om vad de vill förändra i samhället, vad som är fel och hur det ska bli bättre. Detta är för 
många den drivande anledningen att gå med i Socialdemokraterna, en vill vara med och påverka. 
Det är inspirerande och utvecklande med debatter. Med utgångspunkt från detta är det olyckligt 
med de regler om talartid vi har i den arbetsordning som gäller för årsmötet. Om det är tre, två 
och en minut som gäller har det varit så att vid första inlägget ryker tre minuter, även om en 
pratar bara 30 sekunder. Det är inte rimligt att en ska behöva avstå från ett kortare inlägg på en 
partiväns motion för att en måste ”spara” sina tre minuter till den egna motionen, i de fall denna 
kommer upp till behandling senare. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. arbetsordningen ändras så att varje talare får välja i vilken ordning den vill använda sina 
minuter 

2. arbetsordningen ändras så att talartiden gäller för varje avsnitt i motionsbehandlingen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion E8  
Utse rådskandidater innan valet 
Högalid Hornstulls s-förening 
 

Enligt partidistriktets stadgar ska borgar- och landstingsråd väljas av representantskapet efter 
förslag från arbetarekommunens valberedning för nämnder, styrelser och råd. Den senare väljs i 
sin tur av årsmötet samma år som valen äger rum. Detta innebär att representantskapet kort efter 
de allmänna valen står att hantera en nomineringsprocess.  

Denna ordning har två stora nackdelar. För det första sker nomineringsprocessen och 
valberedningens arbete under en mycket kort tidsperiod, då organisationen dessutom är rätt trött 
efter en lång valrörelse. Detta skapar utmaningar för att på kort tid få till stånd en kvalitativ 
process och god förankring av förslaget.  

För det andra innebär det att vi inte kan använda våra kandidater på bästa sätt i valrörelsen. Om 
våra kandidater väljs före istället för efter valet finns större möjligheterför dem att bedriva 
opinionsbildande arbete, växa in i sin roll och bygga ett förtroende med väljare. 

Därför vore det bättre att utse våra kandidater, i prioriteringsordning, i samband med att listorna 
till de allmänna valen fastställs, och att förslag bereds av samma valberedning som bereder förslag 
till listor till de allmänna valen. Det är lämpligt att fyllnadsval av rådskandidater även 
fortsättningsvis bereds av valberedningen för nämnder och styrelser. 

En sådan process skulle kräva förändringar av partidistriktets stadgar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ”valberedning för upprättande av valsedlar” döps om till ”valberedning för upprättande av 
valsedlar och kandidater till råd” och att samtliga hänvisningar i stadgan till valberedning för 
upprättande av valsedlar revideras i enlighet med detta 

2. ”valberedning för nämnder, styrelser och råd” döps om till ”valberedning för nämnder och 
styrelser” och att samtliga hänvisningar till valberedning för nämnder, styrelser och råd revideras i 
enlighet med detta 

3. befintlig punkt 1 under Valberedning för upprättande av valsedlar ersätts med följande text: 
För att förbereda fastställandet av valsedel till riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigeval 
samt kandidater till borgarråd och landstingsråd utser representantskapets årsmöte en 
valberedning året före det år riksdagsval äger rum. Kommunsekreteraren är sekreterare och 
ledamot i valberedningen 

4. befintlig punkt 1 under Kandidatnomineringar ersätts med följande text: Partimedlemmar, till 
partiet anslutna organisationer samt mellanleden sänder förslag på kandidater till riksdags-, 
landstings- och kommunfullmäktige val samt kandidater till borgarråd och landstingsråd till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Angivande av denna tid ska ske genom 
meddelande på arbetarekommunens hemsida och skriftligt/elektroniskt meddelande till alla med 
nomineringsrätt 

5. befintlig punkt 3 under Kandidatnomineringar ersätts med följande text: Valberedningen gör 
upp förslag till valsedlar för kommunfullmäktigeval, valsedlar för landstingsfullmäktigeval, 
valsedel för riksdagsval samt kandidater till borgarråd och landstingsråd. Styrelsen för Stockholms 
arbetarekommun kan yttra sig över valberedningens förslag. Före behandling av valsedlar och 
rådskandidater ska valberedningen genomföra förhandling med mellanleden 

6. befintlig punkt 1 under Landstings- och primärkommunala uppdrag ersätts med följande text: 
Förslag på kandidater till val förutom val av borgarråd och landstingsråd som förrättas av 
landstings- och kommunfullmäktige samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en 



valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte samma år som val äger rum. Till 
valberedningen bör adjungeras en representant för vardera fullmäktigegruppen. 

7. befintlig punkt 1 under Landstings- och primärkommunala uppdrag ersätts med följande text:. 
Kandidater till borgarråd och landstingsråd väljs av representantskapet efter förslag av 
valberedningen för upprättande av valsedlar och kandidater till råd vilken i beredningen av sitt 
förslag skall samråda med kommunfullmäktige- respektive landstingsgruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion E9  
Utvärdering av omorganisation i Stockholms arbetarekommun 
Värtans s-förening 
Engelbrekts s-förening 
 

Nu har den nya organisationen gällt några år. Det var många som var tveksamma till den. Men 
hur har det blivit? Blev arbetarekommunens ekonomi bättre? Blev föreningarna aktivare? Blev 
valrörelserna samordnade? Försvann folk när förtroendeuppdragen i områdesorganisationen 
upphörde? En så ingripande omorganisation som detta bör naturligtvis följas av en utvärdering. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. arbetarekommunen antar motionen  

2. styrelsen får uppdraget att – själva, eller genom andra - granska och rapportera för- och 
nackdelar med den kretsindelade organisationen utifrån arbetarekommunens, s-föreningarnas, 
utskottens och medlemmarnas synvinklar  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Motion E10  
Valanalys utifrån arbetsmetod 
Värtans s-förening 
Engelbrekts s-förening 
 

Vid allmänna valen 2014 betonades dörrknackningen som metod och än mer vid 2018 års val. 
Därefter prioriterades telefonsamtal och lägst prioritet gavs torgmöten och dylikt. För vissa 
medlemmar var det välkommet och spännande för andra kändes det helt främmande. Det är 
tydligt att dörrknackandet och ringandet har ökat. Men visst vore det önskvärt att veta om, och i 
så fall hur, metodvalet gjorde skillnad. Som exempel upplevde vi på Östermalm att dörrknackning 
gav många bra samtal och tyckte oss också kunna koppla ihop valresultat från knackställen med 
bra valresultat. Samtidigt kan vi läsa i Aftonbladet att Ulrika Schenström (M) lustiggör sig över att 
så många moderater tycks ha valt att rösta på S i Vasastan; ett område som vi vet satsat mycket 
kraft på valstuga och torgmöten. Jag kan tänka mig att metodvalet varierat i skilda föreningar. Det 
vore bra inför kommande valrörelser att se om det fanns skillnader som hängde ihop med 
metodvalen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. motionen antages av arbetarekommunen 

2. styrelsen får uppdraget att – själva, eller via annan – granska effekterna av valrörelsens skilda 
metoder och om det fanns olika effekter på riksdags-, kommun- och landstingsval. 

3. resultatet distribueras till representantskapet och s-föreningar m.fl.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Motion E11  
Valarbete mellan valen 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

Det är alltför många väljare som är inte riktigt vet vad Socialdemokraterna har åstadkommit för 
att utveckla Sverige och vad vi vill framöver. Pressen är en stor opinionsbildare och har en stor 
betydelse för människors kunskapsinhämtande. Vi har en borgerlig press som skriver negativt om 
oss och som styr den offentliga debatten.  

Det måste vi på alla sätt bemöta.  

Vi måste kommunicera med väljarna även mellan valen och vi måste hitta bra sätt att göra det på. 
Visa att vi finns och vad vi vill. Det räcker inte att öka medlemsantalet, vi måste också öka antalet 
människor som vet att Socialdemokraterna har den bästa politiken.  

Ett sätt kan vara att en dag i veckan året runt finnas tillgängliga för att lyssna, samtala och ge 
information. Till exempel kan vi ha ett tält och material varje lördag på Sergels Torg med 
förtroendevalda och andra partimedlemmar på plats.  

Ett annat sätt kan vara att dela ut flygblad vid tunnelbanestationerna några morgnar om året med 
”Senaste nytt” från Socialdemokraterna. Ett hopvikt A4-blad där baksidan skulle ge utrymme för 
föreningarna att presentera sig. Arbetarekommunen skulle kunna skriva det övriga innehållet.  

Båda aktiviteterna ovan är också bra sätt att inkludera nya medlemmar i våra föreningar och 
klubbar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Arbetarekommunen tittar på olika sätt att nå väljarna även mellan valen 

2. Arbetarekommunen i detta arbete inkluderar föreningar och klubbar  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Motion E12  
Äldre har rätt till att vara skäligt representerade i riksdagen och beslutande församlingar 
Seniorsossarna 
 

Äldre har rätt till att vara skäligt representerade i riksdagen och beslutande församlingar. Där 
behövs mer av äldres erfarenhet, kompetens och omdöme. Dags att motverka nedvärderande 
attityder mot äldre, s k ålderism. 

Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, d v s 
65 år eller mer. En än större andel av medlemmarna i partiet är äldre. 

 Inför valet 2018 var få av riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. Efter valet blev 
de än färre. Representationen är bättre i landsting och kommuner, men överlag är de över 65 år 
underrepresenterade och framförallt såsom ordinarie ledamöter. 

I partiet har äldre nominerats som kandidater till riksdagen, men oftast placerats utanför valbar 
plats längre ner på listorna. I Stockholm kunde man på riksdagslistan finna en äldre först på 
nionde plats. Som förklaring har från partiet anförts, att andra ambitioner såsom att 25 procent 
av partiets riksdagsledamöter ska vara under 35 år och att partiet eftersträvar att få fler ledamöter 
med utomnordisk bakgrund - har minskat utrymmet för äldre kandidater.  

Ja, ytligt sett kan den skrala representationen förstås som en tillfällig och teknisk konsekvens, 
men troligen finns en underliggande förklaring i en allmänt utbredd negativ attityd till åldrande 
och äldre människor. Den tar sig lätt uttryck i att äldre blir förminskade, osynliga, förlöjligade 
eller ojämlikt behandlade. Det är dags för partiet att se och motverka sådana nedvärderande och 
diskriminerande attityder, s k ålderism, både i det egna partiet och samhället omkring oss. 
Ålderismen manifesterar sig inte bara i klen representation och deltagande av äldre utan märks på 
de flesta av livets områden och flera olika politikområden som arbetsmarknad, infrastruktur, 
hälso-och sjukvård, bostäder och skatter.  

Människor är friskare och lever allt längre jämfört med tidigare generationer. De äldre blir fler 
och utgör en allt större andel av befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska 
representation, i beslutande församlingar, nämnder och utskott. Äldre människor kan bidra med 
kompetenser och erfarenheter från ett långt liv, ofta har de utvecklat sitt omdöme och fått 
förmåga att till att se helheter och längre tidsperspektiv. 

Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och pensionärsinflytande i 
politiken och föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och landsting att inrätta 
pensionärsråd liksom att pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är gott och väl, men 
äldres deltagande handlar inte bara om att delta i olika Råd i äldrefrågor eller bidra med äldres 
intresseperspektiv på olika frågor. Det är en fråga om demokratiska rättigheter för den enskilde. 
Samtidigt är det en fråga om att säkra god kompetens och omdöme i våra beslutande 
församlingar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. i kommande val ge äldre skälig representation i riksdag, kommun och landsting, samt 

2. i partiets politik och verksamhet ge akt på, uppmärksamma och aktivt motverka uttryck för 
nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande attityder mot äldre, s k ålderism.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Motion E13  
Äldre har rätt till att vara skäligt representerade i riksdagen och beslutande församlingar. 
Där behövs mer av äldres erfarenhet, kompetens och omdöme. Dags att motverka 
nedvärderande attityder mot äldre, s k ålderism. 
Södra kvinnoklubben 
 

Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, d v s 
65 år eller mer. En än större andel av medlemmarna i partiet är äldre. 

 Inför valet 2018 var få av riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. Efter valet blev 
de än färre. Representationen är bättre i landsting och kommuner, men överlag är de över 65 år 
underrepresenterade och framförallt såsom ordinarie ledamöter. 

I partiet har äldre nominerats som kandidater till riksdagen, men oftast placerats utanför valbar 
plats längre ner på listorna. I Stockholm kunde man på riksdagslistan finna en äldre först på 
nionde plats. Som förklaring har från partiet anförts, att andra ambitioner - såsom att 25 procent 
av partiets riksdagsledamöter ska vara under 35 år och att partiet eftersträvar att få fler ledamöter 
med utomnordisk bakgrund - har minskat utrymmet för äldre kandidater.  

Ja, ytligt sett kan den skrala representationen förstås som en tillfällig och teknisk konsekvens, 
men troligen finns en underliggande förklaring i en allmänt utbredd negativ attityd till åldrande 
och äldre människor. Den tar sig lätt uttryck i att äldre blir förminskade, osynliga, förlöjligade 
eller ojämlikt behandlade. Det är dags för partiet att se och motverka sådana nedvärderande och 
diskriminerande attityder, s k ålderism, både i det egna partiet och samhället omkring oss. 
Ålderismen manifesterar sig inte bara i klen representation och deltagande av äldre utan märks på 
de flesta av livets områden och flera olika politikområden som arbetsmarknad, infrastruktur, 
hälso-och sjukvård, bostäder och skatter.  

Människor är friskare och lever allt längre jämfört med tidigare generationer. De äldre blir fler 
och utgör en allt större andel av befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska 
representation, i beslutande församlingar, nämnder och utskott. Äldre människor kan bidra med 
kompetenser och erfarenheter från ett långt liv, ofta har de utvecklat sitt omdöme och fått 
förmåga att till att se helheter och längre tidsperspektiv. 

Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och pensionärsinflytande i 
politiken och föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och landsting att inrätta 
pensionärsråd liksom att pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är gott och väl, men 
äldres deltagande handlar inte bara om att delta i olika Råd i äldrefrågor eller bidra med äldres 
intresseperspektiv på olika frågor. Det är en fråga om demokratiska rättigheter för den enskilde. 
Samtidigt är det en fråga om att säkra god kompetens och omdöme i våra beslutande 
församlingar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. i kommande val ge äldre skälig representation i riksdag, kommun och landsting, samt 

2. i partiets politik och verksamhet ge akt på, uppmärksamma och aktivt motverka uttryck för 
nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande attityder mot äldre, s k ålderism.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 


