
Styrelsens utlåtande A 

Styrelsen är inte motståndare till en arbetstidsförkortning men anser inte att den kan ske genom 
lagstiftning om vi samtidigt ska bevara den svenska partsmodellen. 

Motionärerna till A1 och A2 pekar på flera problem på dagens arbetsmarknad som stress, 
svårigheter att få livspusslet att gå ihop samt svårigheter att hitta arbete åt alla. Styrelsens 
uppfattning är att arbetstagarna själva via sina fackföreningar och förhandlingar ska bestämma 
över hur produktivitetsökningarna ska fördelas, antingen i form av högre lön eller kortare 
arbetstid men också kanske i form av andra villkorsförbättringar på arbetsplatserna. 

När märket för löneökningar sätts av industrins parter analyserar man den framtida 
produktivitetsökningen och landar i hur mycket utökat löneutrymme eller arbetstidsförkortning 
som exportindustrin klarar av för att behålla sin konkurrenskraft och inte hota svenska 
arbetstillfällen. Om lagstiftaren då redan har plockat bort 20 procent av arbetstiden finns det 
inget kvar att förhandla om mellan parterna. Själva devisen ”6 timmars arbetsdag med bibehållen 
lön” blir då falsk för även om det rent tekniskt är möjligt för lagstiftaren att ta beslutet kommer 
löneutvecklingen för lång tid framåt stå still på svensk arbetsmarknad tills produktiviteten 
kommit ifatt och då har vi i praktiken en lönesänkning. 

Styrelsen ser även problem med hur en lagstiftad arbetstidsförkortning skulle slå mot alla som är 
timavlönade. Förlorar de 20 procent av sina timmar har de bara 80 procent av sin lön kvar. 
Politiken kan inte gå in och höja löner för privatanställda utan att helt frångå grundfundamentet i 
den svenska kollektivavtalsmodellen. 

Motion A3 lyfter upp vikten av att fackföreningarna ska bilda företag för arbetslösa medlemmar 
och det är inte en fråga som styrelsen har några synpunkter på utan som vi anser helt och hållet är 
upp till fackföreningarna själva att besluta om. Vi kan bara konstatera att fackföreningarna 
historiskt har drivit ett flertal företag som av olika anledningar har lagts ner eller sålts vidare. 
Gällande att tillsammans med fackföreningsrörelsen verka för ett nytt ekonomiskt system så 
anser styrelsen att det är själva grunden i socialdemokratin som antikapitalistisk folkrörelse för en 
demokratisk socialism och vi gör det bland annat genom den facklig-politiska samverkan med 
LO-förbunden. 

Styrelsen ställer sig principiellt positiva till motionerna A4 och A7 som rör personalen i staden 
och landstingets arbetsmiljö och anser samtidigt att det är frågor som arbetstagarna via sina 
fackföreningar ska driva om de vill ha till förändringarna. Finns utrymmet och parterna är 
överens om prioriteringarna ska det under de mandatperioder som Socialdemokraterna styr 
verkas för att de blir verklighet. Verksamheter drivna av offentliga medel bör vara ett föredöme i 
sitt förebyggande hälsoarbete. Många verksamheter i kommunen och landstinget har nu 
begränsat möjligheten till att använda nuvarande friskvårdstimme då den endast får användas när 
verksamheten så tillåter, det anser inte styrelsen är att vara ett föredöme i arbetsmiljöarbetet. 

Motion A5 tar upp flera förslag på hur vi kan öka andelen kooperativ och arbetarägda företag. 
Partidistriktet ser positivt på att privatpersoner som önskar starta och driva företag i Stockholm 
inte enbart ser det som en potentiell avkastning. Under den senaste mandatperioden var 
instruktionerna till arbetsmarknadsförvaltningen, som arbetar med personer stående långt från 
arbetsmarknader, att de via ”starta eget skola” skulle ge råd tips och idéer om alternativa sätt att 
driva egen verksamhet och styrelsen vill att även vid Kommunens gymnasieverksamhet ska fler 
metoder än entreprenörskap belysas. 

Styrelsen är helt enig med motionärerna bakom motion A6, EU-regler och byråkrati gör det svårt 
att ställa krav på svenska kollektivavtal vid alla upphandlingar men en modell där man bryter ut 
väsentliga delar ur kollektivavtalen och lägger in dem som krav i förfrågningsunderlag tror vi 
håller juridiskt och är något vi borde jobba mer med när vi styr. 



Nästa problem är uppföljningen. Där ser vi tyvärr att trots att förfrågningsunderlagen under 
föregående mandatperiod ställt hårda krav har uppföljningen från stadens sida inte alltid varit så 
bra som vi önskat. Det finns helt klart en förbättringspotential. 

Problemen med de så kallade kompetensutvisningarna är en konsekvens av Reinfeldt-regeringens 
och Miljöpartiets migrationsöverenskommelse. Alla som kommer till Sverige för att arbeta från 
ett land utanför EU ska göra det till samma villkor som de svenskar som jobbar här redan. Vi 
socialdemokrater kan aldrig tumma på vår grundinställning att det alltid ska vara svenska 
kollektivavtal som ska gälla på svensk arbetsmarknad. Med det konstaterat är det samtidigt 
orimligt att det är den enskilda arbetstagaren som straffas om arbetsgivaren fuskar eller slarvar 
med anställningsvillkoren. 

Styrelsen vill att de anställningserbjudanden som riktas till arbetskraft från länder utanför EU och 
som ligger till grund för arbetstillstånd ska vara behovsprövade gentemot berörd bransch, 
juridiskt bindande och att eventuella brott mot de villkor anställningserbjudandet innehåller ska 
leda till att arbetsgivaren straffas, inte den enskilde. Som det är idag frodas en tystnadskultur 
bland arbetskraftsinvandrare där man inte vågar påpeka fel som ens arbetsgivare gör eftersom 
man då är rädd för att bli utvisad. 

Sammanfattning 

Bifall: A4, A6, A7 och A8 

Besvarad: A3.1-2 och A5 

Avslag: A1, A2 och A3.3 

 

  

https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a4-halkskydd-till-personalen-inom-hemtjanst
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a6-ratt-forutsattningar
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a7-satsning-pa-friskvard-i-offentlig-sektor
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a8-starkare-skydd-mot-social-dumpning-och-utnyttjande-av-utlandska-arbetare
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a3-fackliga-foretag-for-arbetslosa
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a5-kooperativ-incentiv
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a1-6-timmars-arbetsdag-med-bibehallen-lon-for-battre-livskvalitet
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a2-6-timmars-arbetsdag-med-bibehallen-lon-for-battre-livskvalitet#agenda-state-upcoming
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/a3-fackliga-foretag-for-arbetslosa


Styrelsens utlåtande B 

Sverige är på många sätt i framkant när det gäller HBTQ-frågor. Men som motionärerna belyser 
så är det är saker som behöver utvecklas. Då särskilt när det gäller transperspektivet. 
Transpersoner är i liksom övriga HBTQ-personer överrepresenterade i statistiken över psykisk 
ohälsa. Suiciden är markant högre hos transpersoner. Detta kan vara för att man länge måste 
kämpa inom normer som vi skapat som gör det svårt för transpersoner att känna sig som en 
fullvärdig del av samhället. Att få ändrat namn och personnummer på betyg och övriga 
myndighetspapper är en viktig del av att bekräfta ens könstillhörighet. 

I Norge har man sedan 2016 haft en ny lag om ändring av juridiskt kön. Man behöver inte längre 
påbörja en medicinsk behandling för att ändra det juridiska könet. Det är den upplevda 
könstillhörigheten som styr. Det är enbart en juridisk process som styrs av det norska 
skatteverket. Att se på Norge som en förebild visar att detta är en juridiskt säker process och att 
den går att tillämpa även i Sverige. 

När det gäller att bestämma intersexpersoners kön görs detta idag av sjukvården. Vi har tidigare 
behandlat motioner gällande intersexpersoners könstillhörighet. Då besvarades motionen, vilket 
vi även gör denna gång. I Sverige föds mellan 5 och 10 barn per år med oklart kön. I vissa fall 
måste kirurgiska ingrepp göras för att det genitala ska fungera. Forskningen visar att 
könsbestämmande kirurgi genomförs för bästa resultat inom en tidsram om 6 månader från 
barnets födsel. Likt transvården i övrigt så är det väldigt viktigt att vården är lika för alla och att 
rätt instanser inom vården gör denna utredning. Man får aldrig komma i en situation där man 
gissar vilket kön barnet har och ger barnet onödigt lidande. 

Det finns många aspekter i vårdnadshavares bestämmande över barnet. Styrelsen tycker att det är 
viktigt att båda föräldrar har samma rättigheter och skyldigheter. Än en gång, där kan vi titta på 
Norge som ett exempel. Där beslutar fylkesmannen (landshövdingen) där oenighet uppstått 
mellan föräldrar angående bestämmande av juridiskt kön och könsbekräftande behandling för 
barn som inte uppnått sexuell myndighetsålder. Om personen uppnått sexuell myndighetsålder 
anser styrelsen att denne själv får bestämma sin könstillhörighet utan vårdnadshavares 
godkännande. 

Sammanfattning 

Bifall: B1.1-2, B2.1-2 

Besvarad: B3.1 

Avslag: B1.3-4, B2.3-4, B3.2-3, B4 

 

  

https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b1-betyg-ger-tillrackligt-mycket-angest-utan-fragan-om-konstillhorighet
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b2-juridisk-identitetspolitik
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b3-nej-till-tvangsoperationer-utan-direkt-medicinskt-motivering
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b1-betyg-ger-tillrackligt-mycket-angest-utan-fragan-om-konstillhorighet
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b2-juridisk-identitetspolitik
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b3-nej-till-tvangsoperationer-utan-direkt-medicinskt-motivering
https://sap.voteit.se/representantskap-mars-2019/b4-vard-aven-for-minderariga


Styrelsens utlåtande C 

Bakgrund 

Vi har kort om tid att ställa om och möta klimatutmaningen. Trots de ökade ambitionerna med 
globalt klimatavtal, tydligare nationella målsättningar med ett klimatpolitiskt ramverk och krafttag 
i Stockholm under förra mandatperioden krävs mer. 

Parisavtalet innebär att världens länder satt upp ett mål om att hålla den globala 
medeltemperaturökningen under 2 grader och helst till 1,5 grad till 2100. Enligt WMO 
(Världsmeteorologiska organisationen) har de 20 varmaste åren inträffat under de senaste 22 åren 
och en rapport från Berkeley Earth visar att nuvarande utveckling innebär att vi når 1,5 grads 
uppvärmning 2030. Inför FN:s klimattoppmöte i Katowice i december 2018 varnades politiken 
för att tiden för att lyckas snabbt krymper. De kommande tio åren kommer avgöra om vi lyckas. 

Den lokala och regionala klimatpolitiken tar utgångspunkt i respektive geografisk gräns. Stadens 
mål är att göra Stockholm fossilbränslefritt till 2040 och klimatarbetet var under den föregående 
mandatperioden högt prioriterat. I Stockholms stad kommer vi snart att uppnå Parisavtalet, vi är 
på väg mot en klimatneutral fjärrvärme, vi har Europas renaste luft, vi bygger klimatsmart och vi 
leder klimatsamarbetet med världens största städer i C40. Stockholm får många besök som vill se 
hur vi har gjort. Vi är på rätt väg, men det behövs mer. 

I den regionala utvecklingsstrategin (RUFs) beskrivs utmaningarna för vår region när allt fler 
väljer att bosätta sig, arbeta och leva sina liv här samtidigt som vår sammantagna klimatpåverkan 
måste minskas. 

Liksom det påpekas i motionerna har Socialdemokraterna lagt grunden för den svenska 
miljöpolitiken och har ända sedan Stockholmskonferensen 1972 varit en starkt pådrivande kraft 
inom den internationella arenan. De senaste åren uppfattar dock många att vårt parti har låtit 
Miljöpartiet ta över denna viktiga fråga, antagligen förstärkt av att vi låtit dem ta en stor del av 
kommunikationen kring klimat- och miljöpolitiken i de parlament där vi styrt gemensamt. Nu 
finns ett behov av att Socialdemokraterna återtar ledartröjan för att åstadkomma den stora 
omställning som krävs. 

På årsmötet 2018 fastslogs att Socialdemokratisk miljö- och klimatpolitik ska vara förankrad i 
forskning och aktuellt kunskapsläge, att vi söker en balans mellan utopi och verklighet och inte 
minst ska vår klimat- och miljöpolitik bidra till en jämlik och rättvis samhällsutveckling över 
generationerna. En bärande idé för oss Socialdemokrater är att vi varken väjer för stora uppgifter 
eller räds svåra uppdrag, klimat- och miljöfrågorna är komplicerade och omfattande och därför 
blir vårt socialdemokratiska svar att driva en praktisk politik som möjliggör samhällsförändrande 
teknikskiften, vi ökar investeringar i de gemensamma lösningar som i sin tur driver på förändrade 
beteenden hos var och en. Klimat- och miljöpolitiken är vårt gemensamma ansvar och kan inte 
reduceras till en fråga för var och en eller lämnas över till marknaden att lösa.  

Kommande utmaningar 
Trots skärpta mål och ökade satsningar i klimat- och miljöpolitiken går omställningen för 
långsamt. Vi måste snabba takten i omställningen och det görs bäst genom stora strukturella 
åtgärder. Vi har också ett globalt ansvar och en möjlighet att ta ledarskapet i omställningen. 
Lyckas Sverige bli världens första helt fossilfria välfärdsland innebär det stora möjligheter för 
jobb och välstånd. 

Ökad ojämlikhet i samhället innebär en kraftigt minskad möjlighet att ställa om och att driva en 
framgångsrik politik. En socialdemokratisk klimatpolitik måste därför bäras av en jämlikhetsidé 
för att skapa det handlingsutrymme som krävs för att minska utsläppen och möta 
klimatutmaningen. 

Stockholm och stockholmsregionen förändras. Allt fler väljer att bosätta sig här och till 2030 
räknar man med att regionen når cirka 3 miljoner invånare. Ska vi klara tillväxten och hållbar 



utveckling måste vi lösa transport-, energi-, bostads- och livsmedelsfrågorna. Vi måste utveckla 
en cirkulär ekonomi och skapa incitament för hela samhället, medborgare, organisationer och 
företag, att aktivt delta i omställningsarbetet. 

Arbetet framåt 
Som många motioner påpekar måste arbetet med att säkra en hållbar utveckling prioriteras högt 
på Socialdemokraternas agenda och klimatpolitiken måste både utvecklas och ges större fokus 
under den kommande mandatperioden. Därför har också partidistriktets styrelse i 
verksamhetsplanen för 2019 fastslagit att vi under året ska påbörja arbetet med att ta fram en ny 
klimatpolitik. 

Styrelsens övertygelse är att vi kan bygga ett starkare och mer hållbart samhälle. Vi kan 
genomföra klimatomställningen på 2000-talet på samma sätt som vi lyfte oss ur fattigdom på 
1900-talet: med gemensam kunskap, gemensamt arbete och gemensam pliktkänsla. Vi lyfte ett 
land ur fattigdom till välstånd genom stora strukturreformer, som dessutom fick brett folkligt 
stöd och fortfarande åtnjuter legitimitet. På samma sätt måste vi nu genomföra omställningen på 
ett sådant sätt att vi får människor med oss, så att alla kan känna trygghet i omställningen. På det 
sättet byggdes folkhemmet då, på det sättet kan det starka hållbara samhället byggas idag. Det 
kräver större, strukturella reformer och gemensamma investeringar. Och där finns det bara ett 
parti som klarar detta. Socialdemokraterna. 

Styrelsen anser att utvecklingen av klimatpolitiken ska ske brett, så att intresserade medlemmar 
liksom förtroendevalda har möjlighet att delta i diskussionerna och i utformningen. Styrelsen ser 
också värdet av att så som motion C1 föreslår kroka arm med andra partidistrikt liksom att 
uppmuntra även partiet nationellt att utveckla klimatpolitiken. Vi är samtidigt övertygade om att 
arbetet kommer att nå längre om årsmötet inte fastslår exakt hur processen av politikutvecklingen 
ska gå till utan att representantskapet kan överlåta till partidistriktets styrelse att utse ansvariga för 
arbetet som får återkomma med en process för detta utvecklingsarbete. Detta arbete måste 
omfatta de utmaningar som det pekas på i detta motionsutlåtande. 

C1 föreslår att en arbetsgrupp tillsätts av partidistriktet och att denna i samarbete med andra 
distrikt utarbetar motioner inför kongressen 2021. Vi delar motionärernas ambition, men menar 
att arbetet med att utveckla klimatpolitiken inte nödvändigtvis görs bäst genom just en 
arbetsgrupp som dessutom är bunden att samarbeta med andra distrikt. Styrelsen ser att arbetet 
med att utveckla klimatpolitiken inte nödvändigtvis behöver vara låst till en arbetsgrupp utan det 
kan vara olika personer som är engagerade under olika områden och perioder av arbetet. 

C2 föreslår utarbetandet av en handlingsplan för distriktet att antas av representantskapet i slutet 
av 2019. Även här delar vi mycket av motionärernas ambitioner, en utvecklad klimatpolitik måste 
innehålla många konkreta förslag och förslag på tydliga målsättningar. Men styrelsen menar att 
det inte nödvändigtvis är en konkret handlingsplan som ska vara målet för politikutvecklingen. 
Motionärerna föreslår också konkret att årsmötet ska besluta följande att ligga till grund för 
arbetet: 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. I sak delar styrelsen motionärernas analys i dessa frågor men menar att 
de konkreta målsättningarna, t ex årtalen för målens förverkligande och hur flygets klimateffekter 
ska hanteras, bör tas upp för beslut i samband med den föreslagna utvecklingen av 
klimatpolitiken. 

Sammantaget delar styrelsens motionärernas (C1 - C2) uppfattning om att det krävs kraftfulla 
reformer för att klara att möta klimat- och miljöutmaningarna. Därför föreslår vi 



representantskapet att ge styrelsen i uppdrag att fram till ordinarie årsmöte 2020 formulera en ny 
klimat- och miljöpolitik och att formerna för arbetet bör avgöras under arbetets gång.  

C3-C5 tar upp konkreta miljöproblem och kommer med intressanta förslag kring dessa. Styrelsen 
delar motionärernas uppfattning om att ökad odling av energigrödor kan vara ett bidrag till 
klimatanpassningen tills dess att än mer hållbara alternativ finns på plats. På samma sätt är 
styrelsen överens med motionärerna om att vi måste växla upp arbetet för att minska 
mikroplasterna i naturen. Vad gäller att tillvarata “nyttiga” eller användbara sopor så pågår ett 
sådant arbete i kommunen, men styrelsen håller med om att det arbetet bör utvecklas. 

C6 föreslår att vi refererar till Agenda 2030 i vårt arbete och rapporterar om den kopplingen. 
Agenda 2030 är viktiga mål, framförallt därför att det finns en bred internationell uppslutning 
kring dessa. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att Sverige liksom 
svenska städer och regioner kan visa hur man arbetar för att nå dessa mål. Styrelsen delar också 
bilden av att det kan vara en pedagogisk poäng att visa hur socialdemokratisk politik leder till att 
målen i Agenda 2030 nås. Styrelsen är dock inte övertygad om att det Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet ska lägga sina resurser på att kontinuerligt visa hur partiets politik förhåller sig till 
målen. Fokus i partiets kommunikation måste vara att visa hur vår politik leder till att nå 
socialdemokratins mål om ett bättre och mer jämlikt samhälle för människorna som lever i det. 

C7, C10-C11 föreslår att vi ska verka för avgiftsfri kollektivtrafik. Denna fråga har ofta 
debatterats av representantskapet och senast på förra årsmötet beslutade representantskapet att 
avslå denna inriktning. Därmed tycker styrelsen inte att vi heller ska driva någon folkomröstning 
om detta enligt förslaget i C10. C11 vill dessutom att biljettkontrollanterna tas bort men styrelsen 
anser att det måste kunna kontrolleras att människor betalar de avgifter vi demokratiskt har 
beslutat om och dessutom föredrar styrelsen biljettkontrollanter eftersom det är ett tryggare och 
mer mänskligt sätt att kontrollera detta än att bygga hårda spärrar. 

C8 handlar om avgiftsfri kollektivtrafik för studenter under 25 år och alla pensionärer. 

C12-13 föreslår att regionen ska införa sommarkort/sommarrabatt så att även vuxna kan åka 
kollektivtrafik till lägre kostnad under sommaren (liknande den satsning som regeringen 2018 
riktade mot skolungdomar). För att nå målet om att minska utsläppen från trafiken måste fler 
välja kollektivtrafiken och låta bilen stå. Socialdemokraterna har i regionen föreslagit högre mål 
för andel resande med kollektivtrafiken (färre ska välja bil), en lågtrafiktaxa, att behålla 
sommarkortet för skolungdomar, bättre förutsättningar för barnfamiljer att lösa fritidskort. 
Samtidigt står regionen inför en stor utmaning i fråga om stora investeringar i ny trafik och 
underhåll. I arbetet med att formulera nästa steg i klimat och miljöpolitiken kommer självklart 
kollektivtrafiken att lyftas fram som en nyckel för att klara omställningen. Styrelsen menar dock 
för närvarande att satsningarna som beskrivits ovan, som regiongruppen driver aktivt i 
opposition, och som vi gick till val på skulle innebära stor nytta för klimatet och att satsningarna 
skulle gynna ekonomiskt svagare grupper. Styrelsen föreslår avslag på motionerna. 

C9 föreslår att regionen ska testa att driva en busslinje i egen regi, styrelsen håller med om att det 
är en viktig kvalitetskontroll att kunna jämföra hur vår kollektivtrafik sköts. Styrelsen delar 
uppfattningen om att det är viktigt med ett starkare politiskt ansvar för vår kollektivtrafik. En del 
i detta skulle kunna vara att delvis driva trafik i egen regi. Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 

Bifall: C1.2, C3, C4.1-3, C9 

Besvarad: C5 

Avslag: C1.1, C2, C4.4, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13 

Att därutöver föreslås att representantskapet uppdra till styrelsen att under 2019 och 2020 på ett 
inkluderande sätt, med förslag på beslut till representantskapet, utveckla den socialdemokratiska 
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klimat- och miljöpolitiken för Stockholm med syfte att formulera en klimat- och miljöpolitik som 
leder till omställning och samhällsbyggnad. 

 

  



Styrelsens utlåtande D 

Vi är ett land som inte har befunnit sig i krig på över 200 år. Vi har sedan länge arbetat, inte minst 
i FN, för fred och nedrustning, för konfliktförebyggande och medling samt för stärkande av de 
mänskliga rättigheterna. 

Sverige är en av de största givarna till FN. Vi är ett av alldeles för få länder som ofta bidrar med 
så kallat kärnstöd, alltså icke-öronmärkta pengar som kan användas på ett sätt som ger FN-
organet eller FN-fonden i fråga större handlingsfrihet. 

Vi har också en lång tradition av att förse FN-systemet med framstående och kompetenta 
förhandlare, tjänstemän och diplomater - från Dag Hammarskjöld och Alva Myrdal till Jan 
Eliasson och Hans Blix. De är några i en lång rad av svenskar som har gjort framstående insatser 
inom FN, för att inte tala om alla soldater som har bidragit i FN-tjänst. 

Mänskliga rättigheter kränks i många länder och på många olika sätt. FN har inte i tillräcklig grad 
lyckats att leva upp till den vackra deklaration som man antog 1948 - det måste vi vara ärliga med. 
Därför är det glädjande och viktigt med alla motioner som kommit in till Stockholms partidistrikt 
– det går att bygga en jämlik och rättvis värld. 

Motion D1: Idag finns det regler för att den typen av svårigheter som motionen nämner ska 
beaktas av migrationsmyndigheterna. Men varje fall har rätt att prövas individuellt när det 
kommer till uppehållstillstånd. 

Motion D2 tar upp situationen för KRG (Kurdistans Regionala Regering) i den kurdiska delen av 
nuvarande Irak. Vi instämmer i motionens krav på stöd till KRG i det svåra läge som uppstått. 

Motion D3: Det finns en del fall som motionen tar upp och gäller främst gatubarn från främst 
Marocko. Men det finns också en del andra fall förstås. Det är en svår situation som dessa 
människor befinner sig i. Det som motionärerna tycks vilja ta upp tacklas bäst som en aspekt 
av det kommunala arbetet med hemlösa - inklusive uppsökandet. Möjligen brister det i 
uppföljningen vad gäller kontakt med ambassader etc när det gäller de med utländska bakgrund 
och kan förbättras.  

Motion D4 tar upp politiska frågor inför vårens val till EU-parlamentet. Utvecklingen i Europa 
betyder att EU är ännu viktigare som skydd för demokratiska och progressiva krafter, och vi 
behöver hitta nya strategier för att motverka de fascistiska och nationalistiska rörelser som vinner 
mark och som anstränger sig för att utnyttja motsättningar mellan grupper för att rasera 
demokratiska värden och försvaga de mänskliga rättigheter som vi länge tagit för självklara. 
Motionen tar upp flera viktiga beslut som bör tas för att stärka EU:s roll, i en tid då unionen 
blivit en slagpåse för antidemokratiska krafter. 

Motion D5 kräver en utredning om barn som utsatts eller riskerar att utsättas för tvångsgifte. 
Den innehåller bra konkreta förslag om hur man ska stärka arbetet mot denna företeelse. Även 
om mycket av detta arbete sker redan idag inom UD:s verksamhet.  

Motion D6: Styrelsen håller med i kritiken av det vedervärdiga som sker i Filippinerna och 
välkomnar att regeringen varit tydliga i sin kritik av de utomrättsliga avrättningarna. Däremot så 
tycker inte styrelsen att sanktionsvapnet är det första redskap som man ska ta till i kritiken av de 
övergrepp mot mänskliga rättigheter i Filippinerna utan det handlar om ett samlat grepp där 
sanktioner kan vara en del i lösningen för att få Filippinerna på rätt spår gällande mänskliga 
rättigheter. 

Sammanfattning  

Bifall: D2, D4 och D5 och att de jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen 

Avslag: D1, D3 och D6 
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Styrelsens utlåtande E 

Socialdemokraterna i Stockholm har som vision att bli Stockholms ledande politiska folkrörelse. 
För att nå dit har vi slagit fast tre mål: vi ska bli fler medlemmar, öka vårt förtroende bland 
stockholmarna och ha en roligare partiverksamhet som når fler. 

Några av de motioner som kommit in till årets årsmöte lyfter konkreta krav på vad partidistriktet 
ska göra. Motion E11 föreslår att socialdemokratin ska vara mer aktivt utåtriktad. Det ligger helt i 
linje med vår vision och våra mål, och styrelsen föreslår att den bifalls. Några mer detaljerade 
förslag på aktiviteter avslår vi dock. Vad det gäller motion E1 som föreslår att vi ska arbeta fram 
en handlingsplan för demokrati föreslår styrelsen avslag. Vår uppfattning är att demokratifrågorna 
inte kan frikopplas från andra frågor som jämlikhet, segregation och social sammanhållning. 
Under föregående mandatperiod ägnade vi stor kraft och möda åt att ta fram det 
framtidsprogram, Framtidsstaden, som tog just ett helhetsgrepp om alla dessa frågor. Det är 
bättre att arbeta vidare utifrån detta program än att dra igång ett helt nytt arbete. När det gäller 
politikutveckling i övrigt har styrelsen i sin verksamhetsplan slagit fast att sjukvård och klimat är 
frågor där vi under detta år måste spetsa vår politik. Vårt förslag är att vi håller fast vid de 
prioriteringarna. 

Motion E3 vill att vi arbetar fram en pamflett som avslöjar det borgerliga språkbruket. Styrelsen 
förstår tanken men tror mer att detta bör ingå i det löpande bildnings- och opinionsarbetet än att 
representantskapet ska slå fast just denna form. 

Motion A7 behandlar representantskapets talartidsbegräsning som är reglerad i den arbetsordning 
representantskapet ställt sig bakom. Sedan vi införde en striktare talartidsbegräsning har vi sett en 
positiv utveckling när det gäller exempelvis fler talare under våra möten. Det blir bättre möten 
och fler får delta. Styrelsen tycker därför utifrån de erfarenheter vi gjort att vi snarare bör hålla 
kvar vid de nuvarande reglerna och yrkar avslag på motionen. 

Andra motioner behandlar våra valprocesser. Motion E8 föreslår att vi ändrar processen runt när 
vi utser borgar- och landstingsråd. Istället för att dessa val som nu sker direkt efter valet föreslår 
man en modell där de kan utses i förväg. Styrelsen ser stora poänger med detta och yrkar bifall. 

Flera motioner lyfter kravet på bred representation särskilt avseende äldre kandidater. Styrelsen 
delar uppfattning att det är viktigt med en bred representation. Vi föreslog också i samband med 
förra årets nomineringsprocesser att frågan om ålderspensionärer högt upp på våra listor särskilt 
skulle beaktas. Och även om det gick framåt tvingas vi tyvärr konstatera att behovet av att 
fortsätta hålla trycket uppe i denna fråga kvarstår, och vi yrkar bifall på motion E4, E12 och E13. 

En motion – E2 – föreslår dessutom att vi i framtiden ska gå över till en modell där exempelvis 
partiledare väljs direkt av medlemmarna. Styrelsen tror inte det vore en särskilt lyckad modell. Vi 
ser ett värde i att det är partiorganisationen som väljer sina ledande företrädare. När vi tittar ut 
över världen ser vi heller ingen entydig bild av att socialdemokratiska partier som tillämpar denna 
typ av val är mer framgångsrika än den svenska socialdemokratin – det finns exempel på både 
partier som går bättre och de som går sämre. 

Två motioner behandlar utvärderingar av vår nuvarande organisation och våra arbetssätt. Motion 
E10 vill att vi gör en ordentlig genomlysning av hur effektiva olika metoder i valrörelsen är. Det 
tycker styrelsen är bra och yrkar bifall. Motion E9 vill att vi ska utvärdera den nya organisation 
som kom på plats i och med den nya stadgan. Även detta vill styrelsen yrka bifall till. 

Två motioner, E5 och E6 behandlar frågan om vilka ekonomiska villkor som gäller för våra 
ledande företrädare. Att politiker inte utgör en egen elit med helt andra livsbetingelser än deras 
väljare är oerhört viktigt. Kritiken mot alltför höga löner och generösa villkor i övrigt är därför 
värd att ta på stort allvar. Det innebär inte att vi ska hänfalla till någon typ av populism. Våra 
ledande politiker har extremt krävande uppdrag som inte bara är tunga i sig utan även innebär en 
enorm exponering för exempelvis media. Man saknar i praktiken anställningstrygghet och det är 



inte alltid helt enkelt att gå direkt tillbaka till arbetsmarknaden för en person som är profilerad 
som en ledande politiker. 

Mycket är också gjort när det gäller att exempelvis rensa upp i de oerhört generösa 
avgångsvederlag som tidigare var norm inom stora delar av politiken. Men det finns verkligen 
anledning att gå vidare. Styrelsen tycker dock inte att representantskapet ska vara de som slår fast 
löner och arbetsvillkor. Vi tycker det är viktigt med en bred politisk samsyn och förutsägbarhet 
när det gäller denna typ av frågor. Därför bör vi snarare uppdra åt våra respektive grupper att ta 
initiativ för att se till att de villkor våra ledande politiker verkar under uppfattas som rimliga och 
legitima. 

När det gäller kravet på att styrelsen ska sammanställa hur villkoren ser ut anser vi att det är att gå 
över ån efter vatten. Villkoren för riksdagsledamöter fastställs av riksdagens arvodesnämnd och 
finns att ta del av på http://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-
riksdagen/ledamoternas-ekonomiska-villkor/ 

För kommun gäller: http://www.stockholm.se/PageFiles/49595/stockholms-stads-
regler-om-arvoden-for-kommunala-fortroendeuppdrag-2018.pdf  

För landsting gäller: https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-
organ/regionfullmaktige/2019/2019-02-12/forslag2.pdf 

Kommunsekreteraren har villkor i enlighet med kollektivavtal för ombudsmän med 
Handelsanställdas förbund, lönen är knuten till riksdagsledamöternas grundarvode. 

  

Sammanfattning 

Bifall: E4, E8, E9, E10, E11, E12 och E13 

Besvarad: E5.1, E6 

Avslag: E1, E2, E3, E5.2, E7 

Att därutöver föreslås representantskapet att besluta ge fullmäktigegrupperna i kommun 
respektive region att 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 i enlighet med detta utlåtande. 
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