Motion F1
Avskaffa avgiften på högskoleprovet
SSU Stockholm
Högskoleprovet finns till för den som vill söka vidare till eftergymnasiala studier, men som inte är
nöjd med sina betyg i gymnasiet. Det kan bero på olika anledningar, såsom sjukdomar som gjort
att en inte kunnat prestera till fullo, orättvis bedömning av lärare, eller att behövd hjälp inte givits.
Det finns många fördelar med högskoleprovet.
Emellertid finns det även sämre sidor hos högskoleprovet. Ett av dessa sidor är kostnaden.
Högskoleprovet kostar idag 450 kr. I studiebidrag får en gymnasieelev 1050 kr per månad. Det
innebär att nästan hälften av studiebidraget går till anmälan högskoleprovet just den månaden.
Möjligtvis låter det inte särskilt mycket, men detta innebär att det är flera som väljer att spara
pengarna, eller lägga på högre prioriterade saker.
Det är orimligt att sätta en kostnad för ett verktyg som ska finnas till för alla för chansen till en
god utbildning. Samma personer som inte kunnat få läxhjälp av sina föräldrar på grund av brist
på akademisk kompetens eller kunnat anlita en läxhjälp på grund av ekonomiska skäl är de som
väljer att lägga ner pengarna som kunde gått till anmälan till Högskoleprovet till något annat mer
kortsiktigt nödvändigt.
Det borde vara givet att alla får möjlighet att skriva högskoleprovet, inte en fråga om pengar!
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholm partidistrikt verkar för ett avskaffande av Högskoleprovets anmälningskostnad
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till SAP:s nästa partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion F2
Avskaffa det fria skolvalet
Hägerstens s-förening
Det fria skolvalet är kanske vår tids tydligaste exempel på när marknaden får ta över välfärden.
Det har inneburit en revolution av skolan där friskolorna och deras vinster vuxit explosionsartat.
Med sig har det också fört en rad bieffekter: en ökad ojämlikhet och segregation, en devalvering
av läraryrket och en kortsiktighet i skolornas verksamhet. Det är allmänt känt att dagens system
inte fungerar. Låt oss därför gå till roten av problemet och avskaffa det fria skolvalet.
På femton år har Sverige gått från att ha världens mest jämlika skolor till att ligga under OECDsnittet. Samtidigt har friskolorna exploderat. I utsatta områden uppmanas föräldrar att söka sig
bort från lokala skolor om de ska ge sina barn en god framtid. Men de barn som blir kvar får
skylla dem själva – deras föräldrar skulle gjort ett bättre val. Resultatet blir en ökad ojämlikhet
och segregation.
Läraryrket har samtidigt devalverats till att vara en leverantör av tjänster. När skolan förvandlas
till en marknad blir föräldrarna och barnen konsumenter hos utbildningsproducenten skolan.
Och som brukligt är har kunden alltid rätt. Därmed förlorar läraryrket både sin auktoritet och
status, när föräldrar som är missnöjda med barnens betyg alltid kan hota med att byta skola. I
rädslan att förlora sina intäkter från skolpengen tvingas skolorna att pressa lärare till att leverera i
enlighet med kundens önskemål. Följden blir betygsinflation och försämrad undervisning.
I slutändan innebär det att skolsystemet präglas av kortsiktighet snarare än långsiktiga insatser.
Lösningen på problem anses vara att byta till bättre skolor och att ”dåliga” skolor ska konkurreras
ut. När barn väl börjat lämna en skola ställs föräldrar ställs inför dilemmat att hänga med, och
därmed bidra till systemet, eller låta sitt barn gå kvar i en halvtom klass med knappa resurser.
Låt oss därför göra upp med dagens system. Låt oss bryta segregationen genom integrerande
upptagningsområden, där barn från olika områden blandas i samma skola. Låt lärarna få
möjlighet att arbeta långsiktigt istället för att ständigt frukta att eleverna ska lämna klassen om de
inte får tillräckligt höga betyg. Låt oss avskaffa det fria skolvalet.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt driver att det fria skolvalet avskaffas.
2. Stockholms partidistrikt driver att ett nytt system med begränsade valmöjligheter och
integrerande upptagningsområden instiftas.
3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen
4. skickar motionen vidare till nästa partikongress med motionsrätt.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion F3
CSN ska inte kräva uppehållstillstånd
SSU Stockholm
I Sverige har alla rätt till skola och utbildning. Även personer utan uppehållstillstånd. Alla i skolan
har även rätt till studiebidrag. Om du går i skolan i grundskolenivå och gymnasial nivå är det en
självklarhet att du får bidrag för det, för att delvis kunna försörja dig själv. Eller?
Idag kräver CSN uppehållstillstånd för att ge ut studiebidrag. Det innebär att eleven är tvungen
att jobba extra för att ha någon slags egen ekonomi. Detta tar bort tid från annat, såsom plugg
och fritid, och skapar bara extra stress hos personen. Detta kan även resultera i att personen
väljer att hoppa av skolan för att kunna arbeta, då försörjning ofta prioriteras högre än utbildning.
CSN bör ge ut studiebidrag till alla i skolan, inte enbart studerande med uppehållstillstånd.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt ska verka för att studiebidraget ges ut till alla oavsett om personen har
uppehållstillstånd eller inte
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till partikongressen
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion F4
Gör Kulturskolans korta kurser avgiftsfria
Katarina Västra s-förening
I Kulturskolans skollovsverksamhet får barn och ungdomar mellan 6 och 22 år möjlighet att
upptäcka bland annat cirkus, dans, konst, musik och media. Genom kulturen ges barn och
ungdomar möjlighet att upptäcka, utveckla och uttrycka sig själva, vilket bidrar till både personlig
utveckling och en meningsfull fritid. För att alla barn och ungdomar ska ha samma
förutsättningar att delta, oberoende av föräldrarnas inkomst, föreslår vi att alla av Kulturskolans
korta kurser görs avgiftsfria.
De korta intensiv-, ”nyfiken på-” och skollovskurser som Kulturskolan erbjuder är inte
avgiftsfria. För de kurser som ges under skollov varierar avgifterna mellan 100–300 kronor, och
kurserna består då oftast av ett enda kurstillfälle . Den sammanlagda kostnaden kan därför bli
betydande för en elev som har lust att gå flera kurser under ett lov. I jämförelse är avgiften för
Kulturskolans terminslånga kurser i allmänhet till mellan 300–750 kronor, kurserna består då av
åtminstone 12 lektioner.
Det finns möjlighet att ansöka om nedsatt avgift för terminskurser för hushåll med en
sammanlagd årsinkomst som understiger 227 500 kronor per år (cirka 19 000 kronor i månaden).
Någon motsvarande möjlighet till nedsatt avgift finns däremot inte för korta kurser. Även de
familjer som har beviljats nedsatt avgift för terminskurser måste betala hela kursavgiften för korta
kurser. Kulturskolan satsar förvisso på avgiftsfri verksamhet, men denna verksamhet är inriktad
på prioriterade förorter. Den avgiftsfria verksamheten kommer därför bara ekonomiskt utsatta
familjer i vissa områden till del.
I somras antog partistyrelsen ett nytt kulturpolitiskt program där den kommunala musik- och
kulturskolan beskrivs som en grundbult i den socialdemokratiska kulturpolitiken . Vårt förslag
ligger väl i linje med ett av de uttalade målen i programmet – att sänka avgifterna och höja
kvalitén i musik- och kulturskolans verksamhet.
Nuvarande avgiftssystem riskerar att utestänga barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer
från att delta i all verksamhet. Därmed drabbas just de barn och ungdomar för vilka
Kulturskolans verksamhet är särskilt betydelsefull. Förslaget berör ca 600 elevplatser .
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. uppdra till kommunfullmäktigegruppen att verka för att Kulturskolans korta kurser görs
avgiftsfria för barn och ungdomar.
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion F5
Inför ”lärfritids” i Stockholm
Centrala Bromma
Grundskolan är avgörande för vilka möjligheter en individ kommer att ha senare i livet. Att alla
får del av en god utbildning bidrar till att stärka hela samhället. LO har gjort fördjupade studier
kring ojämlikhet och kommit fram till att orsakerna till att skolan fortfarande är ojämlik ligger
både i själva skolan och utanför dess väggar (LO:s program för en jämlik skola 2018). Skolan
måste rustas för att i så hög utsträckning som möjligt kompensera för att barn kommer dit med
olika resurser. Det kräver ett större helhetstänkande än i dag. En underutnyttjad resurs i
sammanhanget är fritids.
Forskning visar att mer än klassrumssituationen spelar roll för lärandet. Det vet resursstarka
föräldrar som har möjlighet att se till att barnen får en aktiv och stimulerande fritid. De har tid
och pengar att lägga på att barnen deltar i organiserad idrott eller kulturaktiviteter. Det finns en
tydlig klassdimension i detta; arbetarföräldrar har inte alltid resurser för att göra ovanstående i
samma utsträckning. Deras barn har färre organiserade fritidsaktiviteter för att deras familjer inte
har råd och tid.
I områden med lägre inkomster är färre barn inskrivna på fritids. Det har troligen både rent
ekonomiska skäl och beror på att många kommuner inte erbjuder plats på fritids om en förälder
är arbetslös. I de lägre åldrarna tillbringar eleverna ofta lika mycket eller mer tid på fritids som i
förskoleklassen eller skolan. Resurserna har dock inte hängt med i samma utsträckning, och är
lägre än i skolan. Bemanningen på fritids är i dag för låg. Här krävs en omställning i synen på vad
fritids är.
Vi föreslår att Stockholm inför ”lärfritids” efter LO:s modell. ”Lärfritids” är alltså befintliga
fritids men med fler anställda, fler stimulerande aktiviteter och där fler elever än i dag vill och får
möjlighet att vistas. En sådan utbyggnad har stor potential att bidra också till höjda skolresultat,
genom att utjämna en del av den ojämlikhet som uppstår på grund av att barn har ojämnt
fördelade ekonomiska och sociala resurser utanför skolan.
För att höja kvaliteten i fritids måste resurser tillföras för att kraftigt öka personaltätheten och
minska barngruppernas storlek. Ett minimum bör vara att återgå till den personaltäthet som
rådde på 1990-talet, vilket nästan innebär en fördubbling av antalet anställda (per barn). Fritids
måste vara mer än den ofta oplanerade och rutinmässiga verksamhet Skolinspektionen beskriver i
sin granskning av fritids, och som ofta saknar pedagogiska ambitioner eller tillräcklig anpassning
efter de enskilda barnens behov. En ökad samverkan mellan skola/fritids, Kulturskolan och
idrottsföreningar kan ge fler meningsfulla aktiviteter. De som jobbar på fritids ska ha pedagogisk
utbildning för att arbeta med barn, endera genom yrkesutbildning på gymnasienivå, på
folkhögskola eller högskola. Stockholm behöver ta ansvar för att anställa personal med adekvat
utbildning på fritids. För att möjliggöra för fler att ta del av fritids bör avgiften slopas. Att
inskrivningsgraden vanligen är lägre i områden med lägre inkomster, innebär att några av de som
bäst skulle behöva de resurser fritids kan erbjuda inte tar del av dem idag.
En satsning på ”lärfritids” har stor potential att bidra till höjda skolresultat, genom att utjämna en
del av den ojämlikhet som uppstår på grund av att barn har ojämnt fördelade ekonomiska och
sociala resurser utanför skolan.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms arbetarekommun ger ansvarig nämndgrupp i uppdrag att arbeta för att införa
”lärfritids” i Stockholm.
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion F6
Minska klassklyftorna mellan barn & unga med funktionsvariation
SSU Stockholm
Elever med en funktionsvariation som Autism eller ADHD får inte alltid det stöd de behöver i
grundskolorna eller i gymnasiet. Därför finns det grundskolor och gymnasier som har en
exempelvis aspergersverksamhet som erbjuder exempelvis små undervisningsgrupper i en lugn
och trygg miljö.
Problemet är att alla stadsdelar och kommuner inte har en jämlik tillgång i förhållande till
population i dagens Sverige. Detta är något som behöver ändras på!
Jämförelsevis, i Stockholm kommun är verksamheterna oftast centraliserade till innerstaden eller
rikare kommuner i Stockholms Län.
Detta utgör en klasskillnad mellan barn och ungdomar med funktionsvariation gällande
stödgivande utbildning. Enbart på grund av föräldrarnas plånbok och vart de bor begränsas
elevernas utbildningsmöjligheter. Vidare att ta upp är att alla gymnasium i Sverige inte erbjuder en
större variation av gymnasieprogram med stöd för funktionsvariation, framför allt
yrkesprogrammen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. utöka bygget av verksamheter i Sveriges skolor med profil av funktionsvariation som
exempelvis specialpedagogisk profil inom AST eller ADHD/DAMP.
2. decentralisera verksamheter av specialpedagogiskprofil med funktionsvariationer, genom att
utöka verksamheterna i Sveriges kommuner, så att varje stadsdel i kommunerna har minst ett
utbud av grundskola och gymnasium med specialpedagogiskprofil för funktionsvariation.
3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
4. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G1
Bättre belysning i våra parker
Engelbrekts s-förening
Värtans s-förening
I kontakt med ungdomar i skolor, Ungdomsrådet, Pensionärsrådet och i samband med
Trygghetsvandring har det framkommit synpunkter på undermålig belysning i många av parkerna
på Östermalm. Detta gäller t ex Humlegården, Tessinparken, Djurgården och Gärdet. Det har
även framförts klagomål att skolgårdar har dålig belysning. Det finns givetvis andra parker och
platser runt om i staden som har dålig belysning.
Det är angeläget att folk, gammal som ung, ska kunna känna sig trygg i våra parker och kunna gå
ut på kvällen/nattetid.
Planering av belysning måste ske utifrån ett helhetstänk där flera delar när det gälller funktion,
miljö, kostnader och mycket mer måste tas i beaktande, men med fler lyktstolpar och kraftigare
belysning skulle fler våga sig ut på promenader m m.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikts årsmöte antar denna motion,
2. ett belysningsprogram upprättas för bättre belysning i våra parker m.fl.
3. motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen.
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten

Motion G2
Fastighetstaxering av kolonistugor i Stockholms stad
Stureby s-förening
Koloniträdgårdsrörelsen i Sverige har en mer än hundraårig historia. Rörelsen uppstod kring förra
sekelskiftet efter influenser från främst Tyskland och Danmark. Koloniträdgårdarna sågs som en
verksamhet för att ge städernas arbetare och mindre bemedlade tillgång till odlingsbar mark för
att förbättra deras levnadsvillkor. Inriktningen har hela tiden varit att ge stadsborna tillgång till
odlingsmark för en bättre livsmedelsförsörjning, bättre levnadsvillkor och vistelse i mer
hälsosamma miljöer än i den täta staden.
Stockholms stad har en lång och stolt tradition vad avser koloniträdgårdsverksamheten i staden.
Tillsammans med medlemmarna i koloniträdgårdsföreningarna utvecklade staden verksamheten
till ett betydande inslag i stadens gröna verksamheter. Idag utgör koloniträdgårdarna viktiga inslag
i stadens gröna kilar. Staden har även tillsammans med koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm
utarbetat unika arrendeavtal vilka bland annat medverkar till att verksamhetens sociala inriktning
kan upprätthållas, trots de ytterst kraftigt ökande markvärderingarna och försäljningspriserna på
fastighetsmarknaden. Arrendeavtalen för koloniträdgårdarna i Stockholm stipulerar att
föreningarna måste tillämpa särskilda arrendeavtal med sina medlemmar enligt vilka särskilda sk
hembudsregler gäller vilka innebär att kolonistugorna vid en försäljning eller överlåtelse endast
värderas för sitt byggnadsvärde och inte för något fritt marknadsvärde. Stugan åsätts ett pris
utgående ifrån tillåten byggnadsyta och utrustning, samt verkliga materialkostnader med avdrag
för förslitning och dåligt underhåll. Eftersom föreningarna anvisar köpare ur sina intresselistor
kan och får inte försäljningarna ske till spekulanter som eventuellt vore beredda att betala
”marknadspriser”.
Sedan ca fem år har Skatteverket påbörjat ett arbete med att taxera stugorna på Stockholms
koloniområden. I samband med dessa taxeringar har föreningarna och deras medlemmar
överraskats av att taxeringsvärdena nästan alltid sätts till väsentligt högre belopp än vad
medlemmarna kan förvänta sig få sälja sina hus för. Orsaken till detta är att Skatteverket inte kan
eller vill ta hänsyn till de verkliga försäljningspriserna för stugor som säljs på koloniområden vilka
har arrendeavtal med Stockholms stad, utan hävdar att de måste åsätta stugorna taxeringsvärden
motsvarande eventuella försäljningar till marknadspris.
Eftersom taxeringarna i dag resulterar i relativt låga fastighetsavgifter utgör de ökade kostnaderna
för den enskilde kolonisten inte så anmärkningsvärt höga summor. Även om det blir ett rätt
märkligt förhållande mellan avgiften för villaägarnas flermiljonsvillor och kolonisternas avgifter
för sina kolonistugor som möjligen kan försäljas för 100 - 300 tusen kronor och endast kan
nyttjas en del av året. En betydligt allvarligare effekt är emellertid att t ex äldre kolonister kan råka
ut för att få så höga taxeringar att de förlorar rätten till hyresbidrag för sina egentliga bostäder.
En annan allvarlig konsekvens är att koloniträdgårdsföreningarnas medlemmar ifrågasätter
avtalens hembudsregler och lockas av de höga försäljningspriserna som Skatteverket målar upp
för dem. I en förlängning av detta kan följden bli att koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm måste
överge de strikta hembudsreglerna och tappar inflytandet över vilka som får möjlighet att bli
kolonistugeägare i staden. Dvs föreningarna kan inte längre medverka till att koloniverksamheten
i första hand skall prioritera t ex låginkomsttagare, personer med annan etnisk bakgrund,
barnfamiljer eller funktionshindrade.
Följden kan bli att stadens koloniträdgårdar istället blir spekulationsobjekt för invånare med
mycket god ekonomi. Sådana tendenser syns tyvärr i en del koloniträdgårdsverksamheter i andra
delar av landet, där man in
Vi yrkar att årsmötet beslutar att

1. Motionen överlämnas till den socialdemokratiska fullmäktigegruppen och till de
socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Stockholm för att om möjligt medverka till ett
förändrat regelverk gällande taxeringen av kolonistugorna i Stockholm så att hänsyn tas till de
verkliga försäljningspriserna.
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion G3
Frånvaro av en bostadspolitik där bostad ska vara en social rättighet låser in kvinnor i ett
liv med våld i nära relationer
Södra kvinnoklubben
Vi socialdemokrater behöver en gång för alla resolut lyfta fram frågan om våldsutsatta kvinnors
bostadssituation i dagsljuset. ”Varför går hon inte?” är en vanlig fråga då mäns våld mot kvinnor i
parrelationer diskuteras. Forskare har sökt besvara frågan på olika sätt. Man har funnit yttre
socioekonomiska faktorer som hindrar kvinnor på olika sätt från att ta sig ur våldsamma
relationer. Brist på möjligheter att finna bostad, försörjning och/eller att kunna skapa en
fungerande tillvaro för eventuella barn är några fynd. Forskningen har även vänt på frågan till
”Varför går hon?”. Man pekar på att vid ”uppbrotts- eller lämnandeprocesser” är det viktigt att
lyfta fram, att även sådana processer måste förstås, inom ramen för olika socioekonomiska
förhållanden. Och konstaterar att man, i högre grad kan förutsäga chansen att en kvinna skall
lämna en våldsam relation utifrån yttre faktorer som ekonomi, än inre faktorer som vad kvinnan
känner för mannen. Forskningsresultaten betyder att det är dags att göra upp med myter byggd
på okunskap och ett förminskande av kvinnor. Att kvinnor främst skulle stanna på grund av
gränslös kärlek till mannen som misshandlar henne. Nu är det dags att se problemen för vad de
är. Forskningen har försett oss med viktiga nycklar för ett konstruktivt politiskt arbete och
problemlösning. Bostadsbrist och frånvaro av ekonomisk självständighet är starkt begränsande
faktorer vilka har stor betydelse för våldsutsatta kvinnors möjlighet – att lämna relationen.
Situationen påverkas av en politikutveckling där bostaden gått från att vara en social rättighet till
en privatsak och ett investeringsobjekt på en marknad där det byggs för lite. Därutöver har
ideologiskt drivna borgerliga politiker sålt ut stora delar av vårt gemensamma bostadsbestånd
med lägre hyresnivåer. Men misshandlade kvinnor har inte alltid välfyllda plånböcker eller all tid i
världen att vänta på att bostäder byggs i större skala. Ett solidariskt statligt och kommunalt
ansvarstagande anpassat till medborgarnas verklighet där de verkliga behoven tillgodoses är
nödvändigt. Det kan vara livsavgörande för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnor som
flyr till kvinnojourerna för att de är utsatta för våldsbrott i sina egna hem vill leva ett liv i frihet.
Och måste ges möjlighet att kunna bo någonstans. När det som idag inte fungerar väl, blir
kvinnojourerna överbelastade. Jourerna tvingas neka nya kvinnor och barn som söker akut stöd –
situationen är vanlig i Stockholm. Statistik från kvinnojourförbundet Unizon visar att det blivit
allt svårare för kvinnor att komma vidare från jourerna till permanent bostad. När tiden på jouren
rinner ut står valet för många mellan att gå tillbaka till den man som misshandlar eller bli hemlös.
Väl känt är att när en våldsutsatt kvinna blottat att hon är på väg att bryta upp från relationen,
riskerar hon liv och hälsa i än högre grad. När den misshandlande mannen upplever större
kontrollförlust över kvinnan tenderar våldet att bli grövre. Förutom att återställa bostadspolitiken
till en social rättighet behövs snabba åtgärder mot ett bra samarbete mellan kommuner och
bostadsbolag, hyresgarantier och speciella förturssystem för våldsutsatta.
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStor
e/be3da3ff-5966-45ad-8c64-e05e3321db7f/GTF1.pdf?a=false&guest=true
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. motionen överlämnas till kommunfullmäktigegruppen
2. motionen överlämnas till riksdagsgruppen
3. man skyndsamt arbetar för att understödja adekvata åtgärder mot ett bra samarbete mellan
kommuner och bostadsbolag för att lösa ut bostadsproblemen för våldsutsatta kvinnor,
4. man arbetar för att ta fram adekvata åtgärder för hyresgarantier för våldsutsatta kvinnor

5. man arbetar för att ta fram adekvata åtgärder om speciella förturssystem för våldsutsatta
kvinnor.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G4
Garanterad bostad för unga med funktionsvariationer
SSU Stockholm
Idag har ungdomar med funktionsvariation rätt bo på ungdomsboende fram tills de har tagit
studenten. Efter detta måste förvaltaren söka efter ett vuxenboende där ungdomen ska bo. Detta
system är dock inte hållbart eftersom att om förvaltaren inte hinner hitta ett vuxenboende blir
denne ställd i ett dilemma. Det första alternativet är att ungdomen tillfälligt flyttar till ett
vuxenboende som kan vara långt bort från ens hemstad fram till dess ett vuxenboende blir
tillgängligt i ens hemstad. Det andra alternativet är att ungdomen temporärt flyttar hem hos
förvaltaren till dess ett vuxenboende blir tillgängligt.
Ingen av dessa lösningar är hållbara eftersom att antingen måste alltså ungdomen separeras från
sin familj på obestämd tid eller måste ungdomen flytta hem, vilket kan vara oerhört påfrestande
för familjen då det krävs mycket resurser samt energi för att kunna ta hand om någon med en
funktionsvariation.
För att förhindra att förvaltare ska ställas i ett sådant dilemma bör ungdomen garanteras en plats
på ungdomsboendet denne bor på fram till dess ett vuxenboende blir tillgängligt.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt verkar för att ungdomar med funktionsvariation ska ha möjlighet att
bo kvar på ungdomsboende tills dess tillgång till ett vuxenboende uppkommer
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G5
Gör utedelen av Eriksdalsbadet till en badpark för alla
Katarina Västra s-förening
”Ju fler saker som kan köpas för pengar, desto mer sällan kommer folk ur olika samhällsskikt i
kontakt med varandra.” Michael J Sandel ur boken Vad som inte kan köpas för pengar.
Parkerna är våra gemensamma vardagsrum. Det är viktigt att de är rena och snygga och känns
välkomnande för alla. För de stockholmare som inte har råd med eget lantställe eller med längre
resor är naturen i stadens parker ovärderliga. För barn, äldre och rörelsehindrade måste naturen
finnas på nära håll.
I Södermalms stadsdelsområde finns 100 parker. En del är små och mycket lokala medan andra
är regionala mötesplatser. Alla är viktiga men utifrån målet om ett socialt hållbart Stockholm är
det extra viktigt att satsa på den senare kategorin.
Vi vill därför omvandla utomhusdelen av Eriksdalsbadet till en integrerad del av parkområdet
nere vid Årstaviken/Eriksdal. Badet skulle bli kvar men med en avgiftsfri utomhusdel.
På så sätt skulle vi kunna skapa ett nytt stort parkområde samtidigt som vi kraftig ökar
exploateringen i området (Södra Skanstull – projektet). Vi skulle tillgängliggöra mark, som idag är
övergiven under nio av tolv månader, i ett av Södermalms mest attraktiva rekreationsområden. Vi
skulle få bort besvärliga barriärer och samtidigt stärka kopplingen mellan Årstaviken och
Skanstull.
Den här motionen utgår ifrån ett konkret exempel men principen kan användas på flera områden
över hela staden. Väl fungerande mötesplatser är avgörande för att skapa ett Stockholm som
håller ihop. Sen finns det förstås utmaningar, men väl fungerande skulle detta bli en fantastisk
manifestation av ett Stockholm för alla.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. ge arbetarekommunen i uppdrag att verka för en politikutveckling i linje med motionens
intentioner
2. ge kommunfullmäktigegruppen i uppdrag att verka för att ovanstående förslag angående
Eriksdalsbadet integreras i det pågående Södra Skanstulls-projektet.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G6
Hiss till trevåningshus och påbyggnad av en till två våningar
Seniorsossarna
I den statliga utredningen ”Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) framgår att 2030 är det finns ca
en halv miljon fler invånare över 65 år i Sverige. 75 000 trappuppgångar i hus med tre våningar
eller mer som saknar hiss.
Stockholms kommun har hittills haft ett ambitiöst program för sin bostadsförsörjning. Problemet
är att verkligheten förändras fortare än planerna och det faktiska byggandet. Den
äldreboendeplan som antogs av staden i juni 2018, innebär en kraftig ökning av boenden för äldre
fram till år 2040. Problemet är att det ordinära boendet inte är tillgängligt för alla.
Därför anser Seniorsossarna att det är dags att börja tänka i andra banor för att hitta nya och
enklare lösningar, som inte behöver se likadana ut överallt. Allmännyttan måste ta täten i
förändringsarbetet.
Många av dessa trevånings- och fyravåningshus, som är utan hiss, är byggda under perioden 1950
till 1970. Då var tillgängligheten och lägenhetsanpassningarna byggda för den dåvarande
ungdomsgenerat-ionen.
Ett förslag som därför bör övervägas är möjligheten att genom om- och tillbyggnad bygga på en
till två våningar på befintliga trevåningshus samtidigt som husen mjuk-renoveras och får hiss. En
tredimensionell fastighetsbildning utreds för att särskilja de äldre våningarna från de nya.
Där kan kollektiv-, student-, och äldreboende finnas. Vanliga hyresrätter, kooperativa hyresrätter
och bostadsrätter med lokaler, butiker och verksamhetslokaler samsas under samma tak. Dessa
olika upplåtelseformer och lokaler utgör en inkomstkälla som skapar ekonomiska möjligheter till
en snabbare konvertering och renovering av bostadsbe-ståndet eftersom tomtmarken redan är
disponibel. Kommunens höga markanvisningskostnader elimineras. Inga långa nya beslutsvägar
och överklagansmöjligheter.
""" 1. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att en fastighet delas upp i horisontalplan. En
fastighet med egen lagfart kan därmed ligga ovanför en annan. Vid tredimensionell fastighetsbildning är det vanligt att den övre fastigheten har servitut för exempelvis trapphus och hissar
som urholkar den nedre fastigheten.
2. Kooperativ hyresrätt är en lagreglerad boendeform, vars egenskaper kan sägas ligga emellan
bostadsrätt och hyresrätt. Idén är gammal och bars under 1900 talet upp av Stockholms
Kooperativa Bostadsförening (SKB). Idag en betydande aktör med ca 7000 lägenheter.
kooperativa hyresrätter skiljer sig från bostadsrätter i huvudsak genom att den insats som betalas
fås tillbaka vid en avflyttning. Ingen marknadsprissättning tillåts."""
Där kan kollektiv-, student-, och äldreboende finnas. Vanliga hyresrätter, kooperativa hyresrätter
och bostadsrätter med lokaler, butiker och verksamhetslokaler samsas under samma tak. Dessa
olika upplåtelseformer och lokaler utgör en inkomstkälla som skapar ekonomiska möjligheter till
en snabbare konvertering och renovering av bostadsbe-ståndet eftersom tomtmarken redan är
disponibel. Kommunens höga markanvisningskostnader elimineras. Inga långa nya beslutsvägar
och överklagansmöjligheter.
Miljöeffektiva träkonstruktioner bör premieras för tillbyggnaden på byggnaden.
I bottenvåningen/souterräng-våningen skulle samlingslokaler, butiker och förskolor kunna
inrättas. Äldre behöver se och leva med yngre och barn behöver träffa äldre. Många positiva
relationer kan då etableras mellan generationerna. Hållbarhetsaspekten motverkar byggnation i
parker.

Den statliga utredningen SOU 2015:85 föreslår att tillgänglighetsinventering görs av potentiella
fastigheter som skulle kunna anpassas. Detta skulle medföra att äldres boende blir en del av den
totala bostadsförsörjningen och därför kan integreras med andra åldersgrupper.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. seniorers boende i blandade miljöer särskilt studeras inför ökningen av antalet 65+ till år 2030.
2. frågan om en ny tillgänglighetsinventering utifrån denna motion särskilt studeras med förslag
till lösningar,
3. möjligheterna till tredimensionell fastighetsbildning utreds och
4. möjligheterna till påbyggnad av ytterligare våningar och renovering av det offentliga
bostadsbeståndet undersöks och konsekvensanalyseras ur ett ekonomiskt perspektiv,
5. frågan om hiss och generationsblandat boende samt byggnation av olika upplåtelseformer i det
vanliga bostadsbeståndet studeras för konkreta åtgärdsplaner.
6. tillsammans med Byggnadsarbetareförbundet utreda hur detta kan ge arbetstillfällen i en tid då
nyproduktionen minskar.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G7
Hjärtat i centrum - Ta tillbaka våra centrumanläggningar!
SSU 25+
Centrumanläggningar är hjärtat i många av våra stadsdelar. De ger oss basutbud av dagligvaror,
tjänster och samhällsservice och fungerar som en mötesplats både i form av torg men även
caféer. Det är där små näringsidkare driver sina verksamheter, där olika öden och olikheter möts
och där våra kollektiva transporter tar oss till jobbet. Ett välfungerande centrum är en av de
viktigaste sakerna för en trygg stadsdel.
Tyvärr har vi under de närmsta 15 åren sett flera av våra centrum transformeras från ett tryggt
offentligt rum till privatiserad eftersatt verksamhet där privata ägare ej tagit sitt ansvar över
driften. Privatiseringarna har lett till försämrad status på våra centrum och våra medborgare har
tappat inflytande och påverkan. Våra näringsidkare upplever osäker lönsamhet och lokaler står
tomma vilket gör flera stadsdelar mindre attraktiva.
En rapport från Handelshögskolan i Göteborg ”När centrumanläggningar byter ägare” beskriver
hur Hässelby Gård, Tensta, Rinkeby, Bredäng och Högdalens centrum som exempel på
misslyckade privatiseringar med start när det välmående kommunala fastighetsbolaget Centrum
Kompaniet såldes ut av en dogmatisk och nyliberal borgerlighet.
Försäljningen fick hård kritik från oss socialdemokrater och remissinstanserna i staden så som
Gatu- och fastighetskontoret och Stockholms stadshus AB skrev i sina remisser att de var ett bra
bolag med en viktig funktion för staden. Stockholms stadshus AB skrev bl.a:
”Bildandet av Centrumkompaniet har inneburit bättre förutsättningar för och ytterligare
professionalisering och utveckling av stadens fastighetsförvaltning. Centrum Kompaniet ger
genom sina anläggningar utbud och tillgänglighet såväl stockholmare som besökare en god
service. Bolaget fyller också en viktig uppgift i stadens förmögenhetsförvaltning genom ett aktivt
arbete med att utveckla och förädla fastighetsbeståndet inom sitt verksamhetsområde.”
Det är dags att återta ansvaret över våra centrum och torg. Det offentliga utrymmet för våra
medborgare måste öka, inte minska.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att centrumanläggningarna inom Stockholms
kommun ska drivas i offentlig regi.
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att Stockholms kommun bildar ett kommunalt
bolag som tar ansvar att driva våra centrumanläggningar.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G8
Införande av stopp för värdeöverföring från kommunala bostadsbolag till kommuner
Bandhagen-Högdalens s-förening
Sedan 2011 har kommuner i Sverige rätt, enligt en särskild lag, att årligen plocka ut en viss del av
vinsten från sina allmännyttiga bostadsbolag, i lagen kallat värdeöverföring. Med värdeöverföring
menas då exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag.
Ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar till kommunen får under ett räkenskapsår inte
överstiga ett belopp som motsvarar statslåneräntan plus en procentenhet av bolagets kapital.
Från denna huvudregel kan dock respektive kommun använda sig av en undantagsregel om man
så önskar, nämligen: Kommunen får ta över hela bolagets vinst om pengarna "främjar integration
och social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som
kommunen har ett särskilt ansvar för.”
De kommunala bostadsbolagen ska årligen inrapportera sina värdeöverföringar till länsstyrelsen,
som i sin tur lämnar sin rapport vidare till Boverket, vilka upprättar en total sammanställning för
riket. Om någon kommun alternativt bostadsbolag inte följer regelverket saknas f n
sanktionsmöjligheter för Boverket eller för länsstyrelsen ifråga.
Det är således förhållandevis lätt att antingen tydligt hävda undantagsregeln eller helt sonika
strunta i lagen, eftersom inget skulle hända.
I Stockholm har invånarna i allmänhet och hyresgästerna i Stockholms kommunala bostadsbolag
i synnerhet, de senaste mandatperioderna med borgerligt styre i färskt minne. Stora
vinstutdelningar togs från de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och
Svenska Bostäder, framförallt före 2011, men även därefter fram till 2014, när maktskiftet
inträdde.
Nu sänks skatteuttaget i Stockholm och utförsäljningar av områden i allmännyttan eller t om hela
bolag står nu på de borgerliga partiernas agenda, enligt uppgift. Det ligger nära till hands att tro
att borgarna tillsammans med MP då åter också ska börja ”mjölka” de kommunala
bostadsbolagen på vinstmedel och göra stora värdeöverföringar till kommunen. Detta som en
kompensation för att sänka skatten.
Det är dock bolagens hyresintäkter som i all huvudsak åstadkommer ett överskott och för att
värdeöverföring över huvud taget ska kunna ske. Pengar som är inbetalda av bolagens hyresgäster
med avsikt att de ska användas till renoveringar och långsiktigt underhåll av lägenheter och
upprustning av hela bostadsområden m m. I andra hand borde dessa medel användas för att
bygga nya hyresrättslägenheter, som de kommunala bostadsbolagen då skulle kunna komma att
förvalta. Ett stort problem är att hyresgäster idag, till skillnad från bostadsrättsinnehavare, får
betala nödvändiga renoveringar och upprustningar, som borde ingått i det överskott
bostadsbolaget gör på deras hyror, med hyreshöjningar. Detta då det inte finns något krav på att
en del av hyran ska läggas undan och användas till framtida renoveringsbehov medan en
bostadsrättsförening har kravet på sig att hela tiden avsätt pengar för framtida renoveringar av
bostadsbeståndet.
Den nuvarande lagen på området med möjlighet till att göra stora värdeöverföringar i enlighet
med huvudregeln och undantagsregeln och dessutom i kombination med frånvaro av
samhällssanktioner om lagen inte följs, leder till slutsatsen att regelskärpningar behöver göras.
Det enklaste vore att lagen skärps på så sätt att det helt enkelt inte är tillåtet att göra någon som
helst värdeöverföring från ett kommunalt bostadsbolag till en kommun. Varför ska
hyresgästkollektivet i ett kommunalt bostadsbolag ensamma och inte skattebetalarna i en
kommun finansiera de satsningar som behöver göras?

Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna verkar för att möjligheten till värdeöverföringar från kommunala
bostadsbolag till kommuner snarast stoppas
2. man också verkar för att sanktioner införs för de kommuner som bryter mot regelverket
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion G9
Upprustning och utökning av Kampementsbadet
Värtans s-förening
Engelbrekts s-förening
Kampementsbadet är öppet endast sommartid. Det har en utomhusbassäng. Badet ligger i
anslutning till Gärdets sportfält som i sin tur är en del av Nationalstadsparken. Nära badet har
tillkommit ett utomhusgym och sportfältet används dessutom för olika sporter som t.ex. fotboll,
rugby, kricket och liknande. Vintertid även skidåkning. Det är dessutom ett promenadstråk. På så
vis kan i stort sett samma yta användas till flera ändamål utan ingrepp. Men det vore en stor
fördel om badet kunde få förlängd säsong, helst året om. En sådan utbyggnad skulle t.o.m. kunna
uppmuntra till ytterligare utomhusaktiviteter på fältet.
Under tiden GIH-badet byggs om har badmöjligheterna på Östermalm varit mycket reducerade.
Simkunnigheten hos barn är ett viktigt och prioriterat mål som vi inte får försvåra möjligheterna
för. Det vore därför väldigt bra att kunna använda Kampementsbadet längre tid på året eller året
om; kanske med hjälp av en ”Tumbatält”-variant?
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. motionen antages av Arbetarekommunen
2. motionen överlämnas till den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen för utredning
med syftet att öka Kampementsbadets öppettid på årsbasis.
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten

Motion H1
En servicegaranti för våra förorter - målet är att du ska bli fri
SSU Stockholm
SSU 127 kräver stopp på nedskärningarna av de mest relevanta samhällsfunktionerna, vi är många
som idag känner att fler och fler grundläggande servicefunktioner försvinner ifrån oss. Vi får åka
allt längre för att hämta ut vår medicin, skolor hamnar längre och lägre bort från hemmet.
Pensionärer får byta kommun för en plats på ett äldreboende.
Vi vill istället lägga om kursen och satsa på våra förorter och ge tillbaka hoppet till våra invånare.
Med större satsningar på service och bättre möjligheter!
SSU 127 vill gemensamt lägga om kursen och ge vår gemensamma service tillbaka till invånarna.
Tillsammans skapar vi fria individer i ett kollektivt samhälle.
Målet är att du ska bli fri.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt driver frågan om att ha fler Folktandvårdsmottagningar i Stockholm.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H2
För en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
Behovet av att utveckla en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik har aldrig varit så stort
som nu. Socialdemokraterna har i fyra valrörelser misslyckats med att ta makten i Sveriges största
landsting, Stockholms läns landsting. Detta trots att alliansen har utformat en politik som går mot
de etiska principer som antagits över partigränserna i riksdagen och som står i direkt motsats mot
Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om en jämlik hälso- och sjukvård och att de som har
största behovet ska ha de största resurserna.
I hälso- och sjukvården har under allianstiden en tyst revolution genomförts i Sverige.
Landstingen har fråntagits rätten att själva avgöra graden av en privatisering av primärvården. Nu
råder en tvångslagstiftning som tvingar landstingen att privatisera primärvården. I Stockholms
läns landsting har privatiseringen drivits längst. Mer än 60 % av vårdcentralerna drivs av privata
aktörer. I specialistvården bedrivs 100 % av hudläkarmottagningarna och
ögonläkarmottagningarna i privat regi. På motsvarande sätt är det inom öron-näsa -hals-sjukvård.
Gynekologmottagningarna bedrivs till 96 % inom privat regi. Dessa privata enheter är till största
delen förlagda till områden med låg grad av sjuklighet! Dessutom prioriteras av lönsamhetsskäl
ofta patienter med små vårdbehov högre än patienter med större vårdbehov.
Vi ser redan i dag en ökning av privata sjukförsäkringar vilket skapar gräddfiler till vården för de
bolag och privatpersoner som har råd att betala för med detta. Detta kan på sikt leda till en
minskad vilja att betala skatt för en vård som man ändå inte tar del av. Offentligt drivna
vårdenheter får inte bedriva vård för privata försäkringsbolag. Men för privata vårdgivare finns
inte detta hinder. Med utrustning och lokaler som ofta bekostats av offentliga medel bedrivs vård
vid privata mottagningar för patienter som har en sjukförsäkring eller betalar vården ur egen
ficka. I praktiken kan det innebära att dessa går före i kön på mottagningar och till operationer.
Om det uppstår problem i efterloppet till dessa behandlingar slussas dessa patienter över till den
offentliga sjukvården.
Ur ett nationellt perspektiv har privatiseringarna och vårdvalen med tillhörande etableringsfrihet i
storstadsregionerna lett till en koncentration av läkare i storstäderna medan mindre orter
dränerats på fasta läkare. Landsbygden kan inte under rådande omständigheter konkurrera med
storstädernas löner och vinstmöjligheter, utan hänvisas i många fall till dyra hyrläkarlösningar och
dålig läkarkontinuitet.
Socialdemokraterna behöver under kommande mandatperiod utarbeta en sjukvårdspolitisk
strategi En strategi som visar hur vi socialdemokrater önskar att sjukvården ska se ut i framtiden.
Som oppositionsparti i många landsting behöver vi också tydliggöra den misshushållning som
alliansens sjukvårdspolitik lett till så att väljarna blir medvetna om att sjukvården behöver
reformeras.
En socialdemokratisk strategi för god och jämlik hälso- och sjukvård bör utgå från hälso-och
sjukvårdslagens portalparagraf om att resurserna ska fördelas efter behov och en strävan mot en
jämlik hälso- och sjukvård. Detta måste gälla för alla vårdnivåer i sjukvården, primärvård, öppen
specialistvård, sjukhusvård och folkhälsoarbete/prevention. Inom primärvården bör
områdesbaserat befolkningsansvar vara utgångspunkten för den socialdemokratiska
sjukvårdspolitiken.
En socialdemokratisk strategi för god och jämlik hälso- och sjukvård bör också ta ställning till
formerna för styrning av resurser inom hälso- och sjukvården. Konsekvenserna av de
marknadsdrivna styrformerna bör noggrant beskrivas, och andra styrformer som främjar god och
jämlik hälsa och som ökar medarbetarnas inflytande över vården lokalt bör utvecklas. Metoder
för att stoppa ytterligare privatisering oc

Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en socialdemokratisk strategi för framtidens hälso- och sjukvård ska utarbetas. Strategin ska
utgå från socialdemokratiska värderingar och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och de
etiska principer för prioritering som en enig riksdag fastställt.
2. partiet ska verka för närsjukvård som utgår från ett geografiskt områdesansvar med bibehållen
valfrihet för invånarna.
3. partiet ska utarbeta en strategi för att motverka den oetiska privatisering inom hälso- och
sjukvården som genomförts under de sista femton åren och att denna strategi skall beskriva hur
vårdvalsystem kan avvecklas inom både primärvård och öppen specialistvård.
4. partiet ska verka för att införa en stopplag som förhindrar privatisering av offentliga sjukhus.
5. partiet ska verka för att motverka möjligheten att vårdgivare som bedriver offentligt finansierad
vård också får bedriva privat finansierad vård.
6. partiet ska verka för att tydliggöra hälso- och sjukvårdens folkhälsoansvar
7. årsmötet antar motionen som sin egen
8. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas riksdagsgrupp för genomförande
9. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas landstingsgrupp för genomförande.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H3
Förebygg psykiska ohälsa hos unga
Ängby s-förening
Under de senaste åren har den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökat.
När det gäller neuropsykiatriska funktionshinder har man fått mer kunskaper. Det har gjort att
barn och ungdomar med exempelvis ADHD och Aspberger uppmärksammas tidigare och kan få
insatser som kan förebygga negativa konsekvenser av en sådan funktionsnedsättning.
När det gäller elever med depression och de som går med självmordstankar kan det vara svårare
att upptäcka. Därför behöver den psykosociala kompetensen i skolor förstärkas så att man
erbjuder samtliga elever samtal och skattning av den psykiska hälsan som ökar möjligheten att
lindra och förebygga negativa konsekvenser av sådan psykisk ohälsa.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. verkar för att den psykosociala kompetensen i förskolor och skolor förstärks
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H4
Förstärk sjuk- och socialvården med ett socialmedicinskt team för att förbättra psykiskt
sjukas situation.
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
I och med att hälso- och sjukvårdslagen 1982 trädde i kraft upphörde kommunernas möjligheter
att anställa socialläkare och primärvården skulle då ta ett ansvar även för socialläkarnas tidigare
verksamheter. I praktiken har det inte blivit så bl.a. på grund av primärvårdens
marknadsorientering och privatiseringar.
Socialläkaren hade till uppgift att sammanfatta medicinska och sociala problemställningar som
uppstod inom vården. Detta var således ingen specialitet utan en funktion.
Socialläkarverksamheter fanns främst i storstäderna och enstaka andra större orter. Det fanns i
början av 1980-talet ett tiotal öppna socialläkarmottagningar i Stockholm oftast bestående av
team med läkare, psykolog och socialarbetare. De socialmedicinska teamen hade olika
inriktningar beroende på problematiken inom området. Det fanns exempelvis »rena«
alkoholmottagningar eller mottagningar för hemlösa medan andra riktade in sig på människor
med psykiska, psykosociala och sociala problem.
Det finns idag en grupp psykiskt sjuka patienter som cirkulerar mellan natthärbärgen och
korttidsboenden. Efter slutenvårdsbehandling inom psykiatrin står patienten återigen på gatan
och utan hjälp. Kommunen, d.v.s. socialvården, står många gånger handfallna inför den
komplexa problematiken som patienten visar eftersom de inte har den läkarkompetens som
behövs.
Intentionen att primärvården skulle ta ansvar för socialläkarnas verksamheter vore möjligt om
primärvården hade ett områdesansvar och ett tydligt uppdrag. Vårdvalet med etableringsfrihet
gör detta omöjligt. Dessutom bedriver inte hälso- och sjukvården idag uppsökande verksamhet
vilket gör att det är formellt lättare att upprätta socialläkarteam inom socialvården eftersom den
har ett uppsökande ansvar i sitt uppdrag. Sjukvårdspersonalen i socialläkarteamet skulle kunna
vara landstingsanställda med ett speciellt uppdrag och med placering inom kommunen.
Det socialmedicinska teamet skulle kunna bevaka, förbättra och minska glappet mellan sjukvård
och socialtjänst för de utsatta grupperna.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. sjuk- och socialvården förstärks med socialmedicinska team så att patienter med
mångfacetterade både psykiska och sociala problem inte hamnar ”mellan stolarna”
2. årsmötet antar motionen som sin egen
3. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas riksdagsgrupp för genomförande
4. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas landstingsgrupp
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H5
Införande av individuell prövning av blodgivare vid uppnådd åldersgräns samt stopp av
diskrimineringen av män som har sex med män
Bandhagen-Högdalens s-förening
Blodgivning är en för samhället och dess medborgare, en viktig handling. Det är givetvis en
solidaritetshandling som även för givaren också har hälsofördelar. Givaren får en gratis ”mindre
hälsoundersökning” genom blodanalysens genomförande vid tillfället för blodgivningen.
Totalt sett behöver Sverige fler blodgivare, framförallt ur gruppen av universalgivare, dvs givare
vars blod kan mottas av alla övriga blodgruppers utan att allvarliga komplikationer uppstår.
I Stockholms län, finns enligt uppgift, en åldersgräns satt till 60 år för blodgivning. Vid uppnådd
åldersgräns erhålls ett tackbrev för gjord insats men nu upphör din möjlighet att vara blodgivare.
Detta oavsett hälsotillstånd eller om fortsatt intresse finns hos individen eller ej. Ett annat
problem är också diskrimineringen av män som har sex med män som helt utestängs från
möjligheten att bidra med sitt blod.
Det rådande förhållandet ter sig som märkligt eftersom det samtidigt behövs fler blodgivare, inte
färre. Dessutom är förfaringssättet om en åldersgräns för blodgivning åldersdiskriminerande,
eftersom rutinen inte utgår från den aktuelle individens nuläge och hälsotillstånd utan efter en
gammaldags åldersmall och statistiska antaganden om blodkvalité i åldersspannet 60 år och äldre.
Istället bör ett system med årlig individuell medicinsk prövning efter uppnådd åldersgräns införas
generellt i hela Sverige. Då kan landstingen få behålla fler blodgivare även efter 60 års ålder.
Denna grupp har som regel också varit blodgivare under längre tid och har vana vid rutiner och
genomförande. På samma sätt bör män som har sex med män accepteras som blodgivare enligt
samma premisser som övriga blodgivare, det vill säga att de får ge blod om de haft samma
sexpartner de senaste tre månaderna.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna verkar för ett system med individuell medicinsk prövning införs vid
uppnådd åldersgräns för blodgivning, som möjliggör eventuell fortsatt blodgivning
2. Socialdemokraterna verkar för att stoppa diskrimineringen av män som har sex med män så att
de kan få bli blodgivare på samma premisser som övriga blodgivare
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H6
Inrättande av avgiftningsenhet för kvinnor inom sjukvården i Stockolms läns landsting
Traneberg Ålsten Bromma kvinnoklubb
Vi vet att kvinnor som befinner sig i ett missbruk är särskilt utsatta för mäns våld, kränkningar
och sexuella trakasserier. Kvinnor och flickor som levt eller lever med drogmissbruk, kriminalitet
och prostitution har startat två upprop som heter #utanskyddsnät och #intedinhora. I
drogvärlden finns ett gränslöst normsystem och en stenhård tystnadskultur vilket gör våldet så
mycket grövre och dessa kvinnor och flickor så mycket mer utsatta. De bär också med sig ett
dubbelt stigma, både skammen från missbruket och för att ha varit våldsutsatta.
Dessa kvinnor är i behov av en skyddad zon i sjukvården. Förutsättningar måste skapas för en
trygg, lugn och säker början på ett nytt liv. Även om det behövs mer än en insats så innebär att gå
in på avgiftningen det första men kanske största beslutet. Då är en trygg miljö mycket avgörande
för att man ska klara det.
Efter att ha tagit del av vittnesmål och faktamaterial i denna fråga anser vi att det är tydligt att det
finns ett stort behov av en egen avdelning för avgiftning av kvinnor. Vi vill ge vårt stöd till de
kvinnor med egen erfarenheter av missbruksproblematik som nu driver denna fråga för att hjälpa
och stödja sina medsystrar som ingen lyssnar på.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. våra representanter i landstinget tar sig an denna fråga och arbetar för att en avgiftsenhet för
kvinnor inrättas inom sjukvården i Stockholms läns landsting
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H7
Jämlik vård för alla
SSU Stockholm
Olika enheter för könsbekräftande vård och behandling skiljer sig i kvalitet runtom i landet, och
är utöver det få i nummer. Sverige har kritiserats av organisationer såsom TGEU över de långa
väntetiderna gällande könsbekräftande vård och behandling. Fortsättningsvis så noterar även
socialstyrelsen hur personer med könsdysfori även bemöter okunskap och ifrågasättning i kontakt
med hälso- och sjukvården.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. förbättringen av vård och behandling för könsbekräftande vård skall prioriteras högre gällande
bemötande och tillgänglighet i hela landet
2. minst en klinik för könsbekräftande vård och behandling öppen för minderåriga skall etableras
i Norra Sverige inom snar framtid.
3. all medicinsk personal bör ha information angående könsdysfori, och bemötande av personer
som har det
4. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
5. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H8
Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa
De öppenvårdsinsatser som finns är inte tillräckliga för psykiskt sjuka, utan intensiteten måste
öka och ytterligare möjligheter måste ges. Efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård kan steget
till livet med sjukskrivning i hemmet och ett återbesök i öppenvården några veckor senare bli ett
alltför stort steg med risk för återinsjuknande. I dessa situationer finns numera inget alternativ för
de psykiskt sjuka. Omsorgen efter slutenvården för dessa patienter förutsätter ett aktivt
samarbete mellan primärvård, kommun och anhöriga. Detta fungerar inte på grund av bristande
kunskap och samordning mellan många aktörer.
Psykiatrin borde få ett uppdrag att etablera s.k. ”mellanvårdsinsatser” t.ex. i form av ett
psykiatriskt dagvårdscenter, mellanvårdsteam, där det finns tillgänglig psykiatrisk kompetens.
Under denna mellanvårdsperiod inkopplas fler aktörer eftersom behovet av samordning mellan
kommun, landsting och närstående är ytterst viktigt. Dessa insatser skall förhindra onödigt
återinsjuknande för patienter med t.ex. svårare depressioner samt för patienter med
psykosdiagnoser.
Genom ett hälsofrämjande arbetssätt kan mellanvårdsteamen identifiera risker på ett tidigt
stadium för att förhindra ytterligare längre slutenvård, patienterna kan även få en genomgång av
alla de tunga mediciner de måste konsumera dagligen.
Utvecklingsinsatser bör vidtas för att utveckla eftervården för dessa psykiskt sjuka för en effektiv
och sömlös kedja så att personer med psykiska sjukdomar ska få jämlik vård och bättre tillgång
till rekommenderade metoder. Med koppling till mellanvårdsteamen behövs även självvald
(brukarstyrd) heldygnsvård för tillfälligt omhändertagande (1-3 nätter) för patienter med
emotionell instabilitet för att minska självdestruktivitet, stressbelastning och långvarig
inläggningar. Ett samarbete mellan öppen- och slutenvård.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. det utvecklas mellanvårdsteam som arbetar med mellanvårdsinsatser och samordning för
psykiskt sjuka patienter så att de har någonstans att ”landa” efter en lång sjukhusvistelse
2. det utvecklas stöd till närstående och för patienten andra viktiga aktörer, vilka involveras i
vårdens insatser kring patienten
3. det inrättas tillfällig självvald heldygnsvård för psykiskt sjuka med koppling till
mellanvårdsteamen, öppenvården och slutenvården.
4. årsmötet antar motionen som sin egen
5. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas riksdagsgrupp för genomförande
6. årsmötet skickar motionen vidare till socialdemokraternas landstingsgrupp
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H9
Minst en demenssjuksköterska i varje kommun
SSU Stockholm
Demens är en av våra vanligaste sjukdomar med 25 000 personer som insjuknar varje år och
bland personer över 80 år är en av fem drabbade. Detta är dessutom en sjukdom som blir
vanligare och vanligare, enligt Svenskt Demenscentrum beräknas 180 000 ha en demensdiagnos
2025.
Demens brukar kallas de anhörigas sjukdom eftersom den ofta innebär mycket stor belastning på
den sjukes närstående. Den som är sjuk får ofta förändrad personlighet och börjar glömma mer
och mer. Anhöriga får ett större ansvar att ta hand om personen och ofta kan det vara svår att
veta vad som är rätt och vad man kan göra som anhörig. Ett stort hjälp för anhöriga och
demenssjuka idag, i de kommuner där det finns, är demenssjuksköterskor.
En demenssjuksköterska är en person som arbetar både med den sjuke och dens anhöriga genom
att ge stöd, råd och vägledning om hur man lever med en demenssjukdom.
Demenssjuksköterskor vägleder ofta anhöriga till personer som inte själva vill ta kontakt med
vården om hur de ska ge vård till den sjuka samt guidar den som är sjuk genom vården.
I de kommuner där demenssjuksköterskor inte finns är risken stor att patienter inte får korrekt
uppföljning efter en minnesutredning medans när det finns en demenssjuksköterska tar denne
ansvar för att patienten får rätt vård av rätt personer och får den uppföljning som behövs.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. minst en demenssjuksköterska ska anställas i varje kommun
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H10
Mottagning för äldre vuxna
Mälarhöjden-Axelsbergs Socialdemokratiska förening
Statistik visar att ensamhet drabbar äldre vuxna i Sverige i större utsträckning än tidigare.
Bidragande orsaker till att ensamhet bland äldre ökar är exempelvis att man förlorat sin partner,
att barn med barnbarn flyttat långt bort eller sjukdomsbesvär. Andra orsaker är att färre personer
är föreningsaktiva och minskade antal medlemmar i trossamfunden.
Många äldre upplever ett stort tomrum när de yrkesverksamma åren är förbi och känslan av
tillhörighet kan vara svår att hitta på egen hand i nytt sammanhang som pensionär. Mätningar
visar även på en markant ökning av alkoholkonsumtion bland äldre och särskilt bland äldre
kvinnor. Det här är en oroväckande utveckling för ett hållbart samhälle livet ut.
För att stödja äldre vuxna bör kommun och landsting i samverkan erbjuda öppna verksamheter
riktade mot denna målgrupp med olika former av stöd och rådgivning dit den äldre själv kan
vända sig utifrån sina individuella behov. Man kan jämföra verksamhetens utformning med
dagens Ungdomsmottagningar (vilka har en målgrupp i ett annat skede i livet) som är en mycket
uppskattad och lättillgänglig verksamhet med ett förebyggande och kunskapsspridande arbete
runt om i Sveriges kommuner. På en mottagning för äldre skulle det likväl finnas möjlighet till
drop in tider för rådgivning och stöd men också möjlighet till tidsbokning för samtal med
kurator. Riktade kurser och samtalsgrupper inom aktuella ämnen skulle också kunna vara en del i
mottagningens uppdrag. Det skulle inte finnas krav på att den äldre ska genomgå
biståndsprövning för att ta del av verksamheten.
Ett införande av den här typen av verksamhet skulle få en viktig roll i det förebyggande arbetet
för äldres hälsa och samtidigt avlasta primärvården som idag axlar ett stort ansvar för våra äldre.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att införa mottagningar för äldre i samverkan
mellan kommunen och Stockholm läns landsting.
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion H11
Ny tandvårdsreform
Seniorsossarna
Till Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 2018 skrev Seniorsossarna en motion om ny
tandvårdsreform. Motionen bifölls av årsmötet.
Styrelsen: ”Vi instämmer i många av de tankegångar som förts fram i motionen. Många av de
krav som förts fram i motionen borde föras fram till nästkommande partikongress. Styrelsen
avser att ta fram ett förslag rörande detta till det representantmöte som behandlar
partikongressmotioner”.
Sedan årsmötet har regeringen gett utredaren Veronica Palm i uppdrag att utreda hur man kan
skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett
inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet. I direktivet säger socialministern att
pensionärer är extra drabbade när det är så dyrt.
Regeringen har gjort flera satsningar på tandvården under mandatperioden. Det allmänna
tandvårdsbidraget har fördubblats för alla och fyrdubblats för äldre mellan 65–74 år.
Åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården kommer att höjas. Från och med 2019 kommer
alla upp till 23 år (2019) kunna besöka tandläkaren gratis. Regeringen ser trots detta att mer
behöver göras och har därför tillsatt utredningen, ovan. Utredningen ska lämna sitt
slutbetänkande senast den 1 mars 2020.
Motionen 2018, I 21 hade följande att-satser
•

verkar för att ”referenspris” ersätts med verkligt pris.

•
verkar för att ålderspensionärer undantas från nuvarande debiterings-system inom
tandvården.
•
verkar för en sammanslagning av kostnaderna för sjukvård och tand-vård till ett
gemensamt högkostnadsskydd motsvarande dagens högkostnadsskydd för sjukvård att gälla för
ålderspensionärer.
•
verkar för att även profylaktisk tandvård (besök hos tandhygienist) innefattas i
högkostnadsskyddet för ålderspensionärer.
I avvaktan på att utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa överlämnar sitt förslag
och en proposition kan läggas fram till riksdagen för beslut föreslår Seniorsossarna enligt nedan.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. i avvaktan på ny högkostnadsreform som även inbegriper tänderna, åldersgränsen för den
kostnadsfria tandvården utökas att gälla för alla upp till 23 år och för alla ålderspensionärer.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H12
Obligatorisk prostatascreening
Engelbrekts s-förening
Värtans s-förening
För kvinnor erbjuds mammografi för att upptäcka och behandla den cancerform som oftast
förekommer bland kvinnor, nämligen bröstcancer. Denna undersökning räddar tusentals kvinnor
undan sjukdom och död. Någon motsvarande undersökning för män finns inte. Men även män
kan drabbas av en ofta förekommande cancerform, som är invalidiserande och dödande,
nämligen prostatacancer. Som parallell till mammografin föreslår jag att regelbunden obligatorisk
prostatascreening införs i den svenska sjukvården. Männen i vårt land bör med passande
mellanrum få kallelse till kostnadsfri prostatascreening. Härigenom skulle många sjukdoms- och
dödsfall kunna undvikas, liksom även stor oro och psykisk påfrestning.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. AK antar denna motion
2. motionen sänds till landstingsgruppen
3. motionen sänds till riksdagsgruppen
4. partiet verkar för att reformen prostatascreening genomförs.
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten

Motion H13
Sverige behöver fler organdonatorer samt blodgivare
Bandhagen-Högdalens s-förening
I vårt land har vi ett väl utbyggt system med organdonation samt blodgivning. I det ena fallet har
Socialstyrelsen ett register och tar även emot anmälan om donation av organ från individer. I det
andra fallet är det respektive landsting som ansvarar för insamling och distribution av blod för t
ex operationer.
De båda systemen bygger på frivilligt deltagande och att det finns ett tillräckligt antal medborgare
som är beredda att avstå ett eller flera organ vid dödsfallet alternativt att dela med sig av sitt blod
under en kortare eller längre tid.
Ett gemensamt problem för de båda systemen är att givarna är för få i förhållande till de behov
som finns. Det medför t ex att människor avlider i förtid därför att för få organ finns till
förfogande. Också inom blodgivningen märks bristen, i synnerhet under sommaren med
semestertider, då givarna är för få och blod måste transporteras mellan sjukhus alternativt att
viktiga operationer skjuts upp alternativt får ställas in.
En metod att skaffa fler givare för organdonation alternativt blodgivning vore att tillhandahålla
två frågor att ställa i samband med varje persons skattedeklaration. I slutet på webbsidan
alternativt pappersblanketten skulle det finnas möjlighet att lämna sin intresseanmälan för
organdonation alternativt blodgivning. Efter det att individen gjort sin intresseanmälan, överför
Skatteverket intresseanmälan till Socialstyrelsen alternativt det aktuella Landstinget, där
individuell medicinsk prövning sker.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna verkar för möjligheten till intresseanmälan för organdonation samt
blodgivning ska finnas på deklarationsblanketten
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H14
Tandhälsan påverkar hela kroppen – Ohälsa i munnen påverkar kostnaden för
sjukvården
Södra kvinnoklubben
Munhälsan påverkar det som händer i hela kroppen. Ohälsa i munnen slår ofta ur ett
socioekonomiskt perspektiv ojämlikt mot individens möjlighet att få vård. Ohälsa i munnen är
inget isolerat stuprör utan påverkar samhälle samt individ såväl socialt som ekonomiskt. Rätten
till bästa möjliga hälsa är en av de viktigaste mänskliga rättigheterna. Internationella fördrag slår
fast att rätten till hälsa gäller alla.
Idag vet vi att det vid infektioner läcker ut bakterier i blodbanan. Bakterierna kan fastna i
blodkärlets väggar och kan orsaka åderförkalkning. En unik svensk studie har publicerats av
Björn Klinge övertandläkare och professor i parodontologi vid Malmö högskola. I studien
undersöktes 800 patienter som fått sin första hjärtinfarkt. När man eliminerat riskfaktorer och så
mycket osäkerhet som möjligt, återstod 28 procent av patientgruppen med
parodontit/tandlossning, där hjärtinfarkten inte kunde förklaras på annat sätt. Det finns alltså
anledning för tandläkare att rekommendera patienter med svårare tandlossning att uppsöka
sjukvården för att undersöka sitt hjärt- och kärlsystem. Idag pågår andra studier i världen där
forskarna även undersöker samband mellan tandhälsa och andra sjukdomar exempelvis diabetes,
ledgångsreumatism och vissa cancerformer.
Olika forskningsresultat pekar således på att munnen sett ur ett hälsoperspektiv är en del av
kroppen. Trots detta är det fortfarande betydligt dyrare att gå till tandläkaren än att gå till ”vanlig”
läkare. Ett allvarligt problem är att försäkringssystemen inte är i fas med forskningen. Situationen
är en klar klassfråga. Att man av ekonomiska skäl tvingas avstå från tandvård för att man inte har
råd betyder att man förutom trasiga tänder och påföljande stigma riskerar att utveckla andra tandohälsoorsakade sjukdomstillstånd. ”Problemet är ett stort bekymmer som är kopplat till
socioekonomiska förutsättningar. Inom vissa åldersgrupper är det så många som 20 procent som
känner sig tvingade att avstå från tandvård”, enligt Björn Klinge.
Vi måste se problemen och ta ansvar för sambanden mellan att människor inte har råd att gå till
tandläkaren, ökad risk för stigande ohälsa med konsekvenser som försämrad förmåga att leva ett
fullvärdigt aktivt liv utifrån jämlika villkor. Och sist men inte minst risken för ökade kostnader
inom den offentligt finansierade kroppssjukvården. Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de
viktigaste mänskliga rättigheterna och vi ska inte ställa grupper mot varandra. Nu är det dags att
införa en jämlik tandvård och att slå fast att tandhälsan ska integreras i övrig sjukvård och
försäkringssystemen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. motionen överlämnas till (S) riksdagsgrupp
2. motionen överlämnas till (S) landstingsgrupp
3. representantskapet uppmanar grupperna att arbeta för följande att-satser:
4. ta bort gränsdragningen inom sjukvården mellan mun/tänder och kropp,
5. man upphör att separera rättigheter gällande tandvård och övriga kroppen,
6. man integrerar försäkringssystemen för sjukvård och tandvård med varandra,
7. skillnaden i patientavgifter mellan att gå till en vanlig läkare och en tandläkare upphör.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H15
Utveckling av folkhälsan i Sverige
Bandhagen-Högdalens s-förening
För några veckor sedan offentliggjordes en större studie omfattande 350 000 personer i Sverige,
kring folkhälsa i allmänhet och individers kondition i synnerhet. Studien är den största i världen i
sitt slag och jämförelser har gjorts vid två tillfällen under den senaste 20-årsperioden.
Bakom forskningen står de svenska institutionerna Karolinska samt Gymnastik-och
Idrottshögskolan, GIH. Deltagarna, som är vuxna och aktiva i arbetslivet, har dels besvarat
frågeformulär om kost, motion, sömn m m samt dessutom genomgått konditionstest via ett
submaxtest på cykel, avsett att mäta faktisk kondition.
Resultaten av studien är både förvånande och nedslående och innehåller i sig dessutom en mycket
stor utmaning, långsiktigt sett.
Andelen individer med hälsofarligt låg kondition har de senaste 20 åren ökat från 27 till 46% i
undersökta grupper! Några saker kan särskilt märkas:
- Mäns kondition minskar mer än kvinnors
- Yngres kondition minskar mer än äldres
- Lågutbildades kondition minskar mer än högutbildades
Av rapporten framgår att forskarnas framlagda slutsatser till utvecklingen handlar om: mer
bilåkande än tidigare, fler stillasittande arbeten än förut samt mindre av vardagsmotion för en allt
större andel av den vuxna befolkningen.
Nuläget kräver krafttag från samhällets sida för att bromsa en fortsatt negativ utveckling! Det
behövs att staten, landstingen och kommunen ansvarar för och samverkar i uppbyggnad av
strategier och handlingsplaner för att kunna lyckas stoppa den negativa utvecklingen och få den
att snarare vända uppåt. Det krävs också ett gemensamt och kraftfullt genomförande för att få
genomslag, alla goda krafter behöver bidra.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholm driver att staten, landstingen och kommunerna snarast
tillsätter en nationell grupp med uppdrag att utveckla strategier och handlingsplaner för att
utveckla folkhälsan
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att folkrörelser och intresseorganisationer inbjuds
att delta liksom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för att ta ett helhetsgrepp kring
folkhälsan
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion H16
Återinförande av autismcentrum
SSU Stockholm
Idag finns det hableteringscenter för de som har funktionsvariationer av olika slag. Dessa
hableteringscentrum är en oerhört viktiga för samhället då dessa ger stöd till de individer som har
funktionsvariation. Hableteringscentrum ger dessa individer stöd med bland annat med tillgång
till logoped, arbetsterapeut och läkarhjälp.
Dock finns det ett problem, sedan 22:a augusti 2016 stängdes autismcentrum ner och dess
verksamhet fördes in i hableteringscentrumens verksamhet. På autismcentrumen gav stöd till
både unga och vuxna medborgare som har autismspektrumdiagnos. Problemet med
nedstängningen av autismcentrumen är att det resulterar i att fokusen på autism förloras. Det är
inte lika effektivt att individer med autismspektrumdiagnos behandlas på hableteringscenter.
Anledningen till detta är för att på autismcentrumen fanns all information och expertis samlad på
ett ställe och detta gör att vården av individer autismspektrumdiagnos var mer effektiv.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt verkar för ett återinförande av autismcentrum
2. motionen skickas vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I1
112 - lätt att slå
SSU Stockholm
Larmcentralen, 112, finns till för att hjälpa människor i akuta lägen och situationer. Det är garanti
på att det alltid finns tillgänglig larmpersonal dygnet runt. Du når Larmcentralen via
telefonnumret 112, och du kommer aldrig behöva vänta i mer än 8 sekunder tills någon svarar för
att hjälpa dig. Däremot finns Larmcentralen enbart som telefontjänst för allmänheten, och inte
som SMS-tjänst.
Det finns akuta fall där ett telefonsamtal inte är möjligt, är olämpligt, eller rentav livsfarligt.
Därför bör Larmcentralen även ha en SMS-tjänst som är lika lätt att använda som telefontjänster
är. Detta skulle hjälpa oerhört i situationer där ljud och/eller prat är högst olämpligt. Detta skulle
även underlätta för personer med hörsel- och talproblem.
Visserligen existerar redan en SMS-tjänst hos Larmcentralen, men för att kunna använda tjänsten
krävs en tidigare registrering. Det är omöjligt att på förhand vara medveten om kommande
eventuella händelser där en möjlighet att skicka SMS till larmcentralen är en fråga om liv och död,
vilket innebär att många inte registrerar sig för SMS-möjlighet till Larmcentralen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Larmcentralen inför en SMS-tjänst för allmänheten att använda vid nödsituationer
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I2
FRG (Frivilliga resursgruppen)
Skärholmens s-kvinnoklubb
Sommaren är för de allra flesta en underbar tid. Det innebär soliga dagar med utflykter i naturen
och när det är varma dagar utflykt till stranden för svalkande bad i sjön.
Sommaren 2018 i starkt minne, var en sommar där det extremt varma vädret åsamkade otaliga
bränder runtom i Sverige. Ingen kunde undgå att uppmärksamma det då massmedia engagerade
oss dagligen med rapporter om katastrofala lägen.
Så småningom uppmärksammades också, att många framför allt äldre och sjuka människor inte
bara led svårt av den extrema värmen utan också allvarligt riskerade sin hälsa.
De som hade beviljats hemtjänst kunde få den hjälp som behövdes för att klara livsviktiga
funktioner. Personalen som arbetar inom hemtjänsten har normalt en stressig och ansvarsfull
arbetsmiljö. Denna sommar fick personalen slita ännu mer i en extrem varm arbetsmiljö.
Människor som normalt klarade sig själva hade det mycket besvärligt om de inte hade anhöriga
som kunde rycka in och hjälpa till. För många var det omöjligt att ta sig till affären för att köpa
mat och det enda man orkade i värmen var att få i sig lite vätska. Det hade varit bra om man hade
haft frivilliga att tillgå för att hjälpa till med praktiska saker för att klara av tillvaron.
Hela svenska folket var i princip engagerade i de katastrofala bränderna runtom i Sverige. Många
frivilliga hjälpte till. Man uppmärksammade också att man behövde ännu mer engagera MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att ha beredskap för kriser i vårt samhälle. MSB,
som är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och
hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra- kommuner, landsting,
myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger de stöd till de som
ansvarar för att hantera krisen. De ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB
har också viktiga uppgifter inom civilförsvaret.
I 122 av 290 kommuner har man FRG (Frivilliga Resursgruppen) som består av personer som
rycker in när det är allvarliga kriser. Utbildning och ansvar för dessa frivilliga sker av MSB. Flera
grannkommuner till Stockholm har en sådan frivillig grupp. Dock saknas det en i Stockholm.
Den oroliga tid vi lever i med klimathotet kräver att vi har beredskap för människors hälsa. Vi
anser att det ska finnas en frivilligorganisation även i Stockholm, som kan ingripa och hjälpa till
vid kriser och katastrofer både när det gäller materiel och människor.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en FRG bör inrättas även i Stockholm
2. Stockholms Arbetarekommun bifaller motionen
3. motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen.
4. motionen skickas till Riksdagsgruppen
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I3
Långsiktig satsning för lyckad integration
Ängby s-förening
Det är dags att avdramatisera frågan om invandring. Jag efterlyser en öppen diskussion och en
långsiktig strategi.
Under 2018 redovisade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) en rapport om
flyktinginvandrares integration på arbetsmarknaden och flyktinginvandringens påverkan på de
offentliga finanserna. I rapporten framkom bland annat att olika flyktinggrupper lyckas olika väl
på den svenska arbetsmarknaden, och att en genomsnittlig flyktinginvandrare medför en
nettokostnad för den offentliga sektorn på 74 000 kronor per år. Att flyktinginvandring till följd
av att flyktingarna har låg sysselsättning och låga inkomster dessutom är en kostnad för de
offentliga finanserna är ett resultat som framkommit i en rad vetenskapliga studier. Den svenska
modellen bygger på att alla som kan också arbetar och bidrar till finansieringen av välfärden.
Integrationen är en stor fråga eftersom nästan en femtedel av Sveriges befolkning är fött i ett
annat land. Sverige har fått ”växtvärk” efter den historiskt höga invandringen till Sverige. Mellan
år 2000 och 2017 ökade andelen från 11 till 19 procent. Detta märks på bostadsmarknaden, i
skolan, i förskolan, inom sjukvården, socialtjänsten, samt en rad andra samhällssektorer.
Skillnaden i förvärvsfrekvens och inkomst leder till stora skillnader mellan inrikes födda och
utrikes födda. Folkhälsoundersökningar visar på stora skillnader beroende på var man bor. Det
finns en ökad barnfattigdom bland barn som fötts i utlandet. Sveriges gap mellan hög och låg när
det gäller ekonomisk standard är större än i de flesta EU-länder. Barnfattigdom är ett skäl för att
flyktinginvandringen behöver stramas åt sa Magdalena Andersson under våren 2018. Allt talar för
en fortsatt stram invandringspolitik. Säkert finns saker som behöver studeras inför en förändring
av den svenska modellen för flyktingmottagande och integration, inklusive samhällets
omhändertagandenivå.
Av ekonomiska skäl samt av sociala och jämställdhetsskäl krävs kraftfulla åtgärder under en lång
period.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms Arbetarekommun verkar för en långsiktig överenskommelse gällande satsningar på
utsatta bostadsområden
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I4
Migration
Collin, Bernt
Jag reser mycket i Europa och diskuterar mycket om Europa med internationella vänner. Det är
nyttigt och att utvidga kunskaper och förståelse för hur Europa och världen fungerar. Bara i
oktober har jag besök fyra länder.
Ett ämne som ofta kommer upp är migrationen. Redan efter Husbykravellerna 2013 fick jag
många frågor om invandringen och integrationen i Sverige. Många var oroade om varför det blev
så kraftiga kravaller i en förort till Stockholm och ställde frågor om Sveriges integrationsproblem.
Varför klarar inte svenskarna av att lösa problem? En rädsla uppstod att deras länder skulle
drabbas av samma (i deras syn dåliga) migrationspolitik.
Européer ser två ytterlighetsländer i den Europeiska migrationspolitiken. Det ena landet är
Ungern som säger bestämt nej till flyktinginvandring, och det andra landet är Sverige, som har
tagit emot så mycket invandrare de senaste åren. Sverige ses av många som ett dåligt exempel på
misslyckad migration och integration, med skjutningar, parallellsamhällen. Där kriminella gäng
sätter egna destruktiva lagar, hedersmord, bilbränder, skolbränder, dagisbränder, patriarkaliska
förorter med kvinnoförtryck etc. Invandrarbarn hänvisas till skolor där det inte finns en enda,
som kan lära dem bra svenska (en viktig framgångsfaktor i samhället). Eller som en olycklig
nyanländ sa till mig. Mina barn får en dålig start i livet, ingenstans lär de sig bra svenska.
Att tro på en gemensam migrationspolitik enligt svensk modell inom EU, är en naiv politisk
tanke. Bildade Européer känner till problematiken. Vår partiledare sa själv i samband med
migrationsvågen 2015, att vi har varit naiva i Sverige. Ja alla känner till problematiken som möter
oss i nyheterna. I utländsk media skrivs om ”no-go-zones” också benämningen ”getton”
förekommer. Det handlar om många områden, samt att antal utanförskapsområden har
fördubblats under den senaste 4-årsperioden. På nätet finns det t.o.m. internationella kartor över
”no-go-zones” i Sverige.
Media skriver A, men aldrig B och C. Media undviker alla analyser, fördjupningar och
förklaringar av sambanden och orsaker samt konsekvensanalyser. Ämnet är starkt tabubelagt.
Jag tittade på uppdrag granskning, där påstod man 85 procent av de dömda för
överfallsvåldtäkter i Sverige var utländska förövare. Experten från brottsförebyggande rådet, sa
man kan inte se det på det sättet. Det är socioekonomiska faktorer bakom, dvs. att man är fattig.
Fattigdom berättigar ingen att begå brott. Sverige är fullt med fattigpensionärer och de begår inte
brott.
Sverige har Nordens sämsta pensioner och därmed flest fattigpensionärer. Många kommer ihåg
Socialdemokraternas vallöfte 2014, att pensionärer ska betala samma skatt som de som arbetar.
Det vallöftet bröt Socialdemokraterna. Fortfarande straffbeskattas pensionärer, med högre skatt
än de som arbetar (skamligt och extremt, det förekommer ingen annan stans i världen).
Det är viktigt att skaffa sig en bred referensbild och förstå samband och orsaker.
Läs tidningarna på nätet, Googla på händelser. Det finns mycket att läsa på nätet om händelser
som etablerad media undviker att förklara. Läs också Hufvudstadsbladet (hbl.fi), Finland, och
danska Berlingske tidene (b.dk) samt norska Dagsavisen m.fl.. Det finns ett antal nordiska
tidningar som man kan läsa. Naturligtvis de mest kända Amerikanska och Brittiska tidningarna.
Några tyska tidningar och kika också in i franska Le Monde för att bygga dig en bred, bra
världsbild.
Det ger en mycket bättre bild än om man läser ensidiga DN, Aftonbladet, och SvD m.fl., där
analyser eller konsekvensanalyser undviks När jag av flyktingar från Mellanöstern får höra, ” -att
nu kommer de hit de som jag flydde ifrån, salafister och jihadister och får politisk asyl, som

förtrycker sina hustrur och döttrar. Eller åker iväg och krigar för IS, samtidigt som man fått
politisk asyl av naiva svenska politiska beslut”. Jag hörde också påståendet, att samtidigt som man
krigar för IS så får man försörjningsstöd (socialhjälp). Vad svara jag då? Är det verkligen sant?
Vad är sant? Svensk media ger inget svar.
I stället för en öppet demokratisk konstruktiv diskussion om invandringen, så skriker man gärna
att den som försöker diskutera invandringen är rasist. Det gynnar inte demokratin,
åsiktskorridoren har blivit mycket smal eller som en invandrare utryckte det: -Att bli kallad rasist,
är för en svensk värre än döden. Därför förs det ingen värdig demokratisk debatt om
problematiken i Sverige. Det är tråkigt att höra Ulf Kristersson (M) i debatt efter debatt säga, -att
det tar i snitt 8 år innan en nyanländ får jobb!
Framöver, vad kan vi förvänta oss, hur stort blir SD, innan vi skapar en fungerande
migrationspolitik?
Antal mandat Skillnad mellan S - SD
Valet 2006 Socialdemokraterna 130 SD 0 130
2010 - ” - 112 SD 20 90
2014 - ” - 113 SD 49 64
2018 - ” - 100 SD 62 38
Idag är differens mellan Socialdemokraterna och SD bara 38 mandat. Det är ett måste att
Socialdemokraterna skapar en väl fungerande migrationspolitik, om vårt parti ska fortsätta att
vara det största partiet. Sluta släpp fram SD!
För mig som varit Socialdemokrat sedan 60-talet och gick med i partiet på tidigt 70-tal är det av
största vikt att vår partiledning styr oss mot 40 – 45 procent av rösterna (28 procent i valet).
Göran Persson förstod vikten av att inte släppa in Miljöpartiet i regeringen.
Från folkhem till tiggarland. Ingenstans inom EU ser man gatorna fulla med utländska tiggare,
bara i Sverige, vilket visar politikernas totala oförmåga att ta tag i problematiken och istället
släppa fram SD.
Jag yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokratin femdubblar satsningarna på integration.
2. antal utanförskapsområden ska halveras under valperioden fram till 2022 och vara helt borta
2025.
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild

Motion I5
Plan mot segregation
Stockholms allmänna kvinnoklubb
Vi behöver kraftfulla insatser för att motverka segregationen och göra Stockholm till en socialt
hållbar stad Stockholm är idag en av de städer i Europa där segregationen ökar. Utförsäljningar av
hyresrätter till dyra bostadsrätter har skapat en stad med stora skillnader mellan innerstad och
ytterområden, också när det gäller skolor och service. Klyftorna mellan människor ökar, och
därmed även otryggheten i samhället. Med en ökande segregation ökar även de sociala problemen
och tilltron till samhället minskar. En mångfald i skolor, kultur, boende och aktiviteter behövs för
att motverka utanförskap.
Vi socialdemokrater har genomfört riktade åtgärder för att motverka segregationen, som till
exempel Fokus Skärholmen och Stockholmshusen, som skapar bra boende med rimliga hyror.
Det behövs vidare fler och kraftfulla insatser för att Stockholm ska bli en mera socialt hållbar
stad. Det krävs en offensiv planering när det gäller att ge förskolor och skolor ekonomiska
möjligheter att hålla hög kvalitet. Vi behöver lyfta problemen med segregationen till en
prioriterad nivå med tydliga mål. Vi behöver planera för att steg för steg genomföra åtgärder för
att bryta segregationen och få bort skillnaderna mellan våra stadsdelar. Vi måste förankra detta
arbete bland våra medlemmar.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en arbetsgrupp skapas som har till uppgift att lägga upp en offensiv handlingsplan för att
motverka segregationen och göra Stockholm till en socialt hållbar stad
2. handlingsplanen redovisas och diskuteras på ett representantskap
3. motionen sänds vidare till Stockholms kommunfullmäktiges s-grupp
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion I6
Statligt monopol på skyddsvaktsverksamhet
SSU Stockholm
En skyddsvakt är någon som har i uppgift att vakta ett s.k. skyddsobjekt. Vad som är
skyddsobjekt beslutas av regeringen eller en myndighet efter regeringens
bemyndigande, riksdagens talman får besluta om att byggnader tillhörande riksdagen eller
riksdagsförvaltningen ska vara skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt är ett objekt med extra
samhällsviktig funktion såsom flygplatser, regeringskansliet, militärbaser etc.
I dagsläget kan en skyddsvakt vara anställd vid ett privat bolag. Trots att det finns mycket
lagstiftning och annan reglering kring hur skyddsvakter skall agera, oavsett arbetsgivare, finns det
ett problem. Ett privat bolag är ingen demokratisk institution. Då skyddsvakter har extra
befogenheter när det gäller att bruka tvångsmedel bör de vara under offentlig anställning. Detta
av både ideologiska och realpolitiska skäl. Bl.a. kan det vara fördelaktigt att alla skyddsvakter har
samma arbetsgivare när det kommer till koordinering av skyddsvakter mellan olika skyddsobjekt.
Vidare kan som argument nämnas det principiellt absurda med att Sveriges Riksdag, den svenska
demokratins centrum, bl.a. skyddas av privatanställda skyddsvakter som är inhyrda av
Riksdagsförvaltningen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt verkar för att skyddsvakter endast får vara i offentlig anställning när
det gäller deras skyddsvaktsverksamhet.
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I7
Tillse att det finns en hederssamordnare med särskilt fokus på offer för hedersrelaterat
våld och förtryck tillgänglig i varje kommun
Vasastaden-Östermalms s-kvinnor
Många barn och vuxna som söker hjälp för hedersrelaterat våld och förtryck i kommunerna
möter oftast okunskap bland de sociala instanserna. Enbart i ett fåtal kommuner har man olika
verksamheter som är specialiserade kring just hederskultur. Men som läget ser ut nu är fler än 100
000 svenskar utsatta för hedersförtryck. Denna fråga måste vi ta tag i.
Ett problem som vi ser med socialtjänsten landet över är att de förhåller sig till ett
systemteoretiskt perspektiv som enligt forskning inte fungerar när det kommer till hedersrelaterat
våld och förtryck.
Forskaren Astrid Schlytter har starkt kritiserat regeringens betänkande kring omhändertagandet
med det systemteoretiska perspektivet när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck.
Detta då den utsatta utsätts för ytterligare risker när familjen och det sociala nätverket kring den
utsatta skall involveras i hjälparbetet (Schlytter 2002:64).
Där det systemteoretiska perspektivet dominerar i socialtjänsternas arbete är det viktigt att det
finns en sakkunnig i hedersrelaterat våld att tillgå vid handläggandet av ärenden där man
misstänker hedersrelaterat våld.
Hederssamordnarna skulle på ett mer strukturerat sätt kunna ta ansvar för samordning samt att
handlingsplanerna blir uppdaterade och implementerade i verksamheterna. Vidare krävs
kunskapssatsningar bland myndighetspersonalen.
Därför vill vi se att partiet driver vidare denna viktiga fråga
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. man tillsätter en hederssamordnare i varje kommun.
2. man ger ökade resurser för byggande av kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck hos
berörd myndighetspersonal.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I8
Ungdomsgårdar för unga vuxna
SSU Stockholm
Unga vuxna idag har ett begränsat utbud av platser att gå till efter en lång dag av studier eller
arbete. Antalet mötesplatser för unga vuxna att socialisera och träffa nytt folk är för litet. Detta
resulterar i att unga vuxna inte vet var de ska gå efter dagens slut. Detta är problematiskt
eftersom att detta leder till att unga vuxna som antingen är nyinflyttade hamnar i utanförskap.
Eftersom att en kan anta att en nyinflyttad inte vet mycket om staden personen flyttat in i, kan
det resultera i att den nyinflyttade hamnar i dåliga kretsar och kriminalitet.
Orsaken till detta kan vara allt från missnöje, osäkerhet vart en kan vända sig och ogynnsamma
livsvillkor. Samtidigt har många ungdomsgårdar i förortsområden lagts ner och ger inga
möjligheter för ungdomar att finna aktiviteter efter skoltid. En lösning på dessa problem som
tidigare har nämnts skulle kunna vara en ungdomsgård för unga vuxna, nämligen Ungas Vuxnas
Gård.
Ungas Vuxnas Gård handlar om att få de lite äldre ungdomarna att våga ta steget att utveckla sitt
eget område. Motionärerna anser att de vet mer hur situationen ser ut där dem bor, där de på så
vis också kan nå ut till kommande generationer. Ungas Vuxnas Gård har med syfte att lyfta fram
kommande generationer till att utveckla sin livsmiljö.
Det har inte med att de unga vuxna skall sitta och fika, men att de ska vara drivande att skapa
aktiviteter för deras område med stöd från kommunen. Detta med inriktningen att skapa ett mer
inkluderande samhälle.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt aktivt verkar för att Ungdomsgårdar för Ungdomar över 18 år öppnas
i Sverige
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion I9
Vi behöver kraftfulla insatser för att motverka segregationen och göra Stockholm till en
socialt hållbar stad
Tro och Solidaritet Bromma Kungsholmen
Stockholm är idag en av de städer i Europa där segregationen ökar. Utförsäljningar av hyresrätter
till dyra bostadsrätter har skapat en stad med stora skillnader mellan innerstad och ytterområden,
också när det gäller skolor och service. Klyftorna mellan människor ökar och därmed även
otryggheten i samhället. Med en ökande segregation ökar även problemen och tilltron till
samhället minskar. En mångfald i skolor, kultur, boende och aktiviteter behövs för att motverka
utanförskap.
Vi socialdemokrater har genomfört riktade åtgärder för att motverka segregationen, som till
exempel Fokus Skärholmen och Stockholmshusen, vilket skapar bra boende med rimliga hyror.
Det behövs fler och kraftfulla insatser för att Stockholm ska bli en mera socialt hållbar stad. Det
krävs en offensiv planering när det gäller att ge förskolor och skolor ekonomiska möjligheter att
hålla hög kvalitet. Vi behöver lyfta problemen med segregationen till en prioriterad nivå med
tydliga mål. Vi behöver planera för att steg för steg genomföra åtgärder för att bryta
segregationen och få bort skillnaderna mellan våra stadsdelar.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en arbetsgrupp skapas som har till uppgift att lägga upp en offensiv handlingsplan för att
motverka segregationen och göra Stockholm till en socialt hållbar stad
2. handlingsplanen redovisas och diskuteras under till exempel planeringsdagar inom Stockholms
arbetarekommun
3. motionen sänds vidare till Stockholms kommunfullmäktiges s-grupp
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion I10
Vi behöver kraftfulla insatser för att motverka segregationen och göra Stockholm till en
socialt hållbar stad
Tro och Solidaritet Stockholm
Stockholm är idag en av de städer i Europa där segregationen ökar. Utförsäljningar av hyresrätter
till dyra bostadsrätter har skapat en stad med stora skillnader mellan innerstad och ytterområden,
också när det gäller skolor och service. Klyftorna mellan människor ökar och därmed även
otryggheten i samhället. Med en ökande segregation ökar även problemen och tilltron till
samhället minskar. En mångfald i skolor, kultur, boende och aktiviteter behövs för att motverka
utanförskap.
Vi socialdemokrater har genomfört riktade åtgärder för att motverka segregationen, som till
exempel Fokus Skärholmen och Stockholmshusen, vilket skapar bra boende med rimliga hyror.
Det behövs kraftfulla insatser för att Stockholm ska bli en mer socialt hållbar stad. Det krävs en
offensiv planering när det gäller att ge förskolor och skolor ekonomiska möjligheter att hålla hög
kvalitet. Vi behöver lyfta problemen med segregationen till en prioriterad nivå med tydliga mål.
Vi behöver planera för att steg för steg genomföra åtgärder för att bryta segregationen och få
bort skillnaderna mellan våra stadsdelar.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. en arbetsgrupp skapas som har till uppgift att lägga upp en offensiv handlingsplan för att
motverka segregationen och göra Stockholm till en socialt hållbar stad
2. handlingsplanen redovisas och diskuteras under till exempel planeringsdagar inom Stockholms
arbetarekommun
3. motionen sänds vidare till Stockholms kommunfullmäktiges s-grupp
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion I11
Ökat budgetanslag till fältassistenter
SSU 25+
Stockholms Fältassistenter arbetar uppsökande och relationsskapande med ungdomar i syfte att
på ett förebyggande sätt ge stöd och hjälp till de som har behov av att prata med en vuxen.
Fältassistenterna finns för att skapa ökad trygghet för, och ge extra stöttning till, de ungdomar
som exempelvis lever i otrygga hemförhållanden, känner utanförskap, har ett litet eller inget
trygghetsskapande nätverk eller av olika anledningar behöver stöttning från en vuxen.
I dagsläget finns ett stort behov av Fältassistenterna på de utvalda skolor där de nu är
verksamma. Däremot finns inte tillräckliga resurser för att ha verksamhet på Stockholms samtliga
högstadieskolor. Det finns det således för få fältassistenter för att tillmötesgå nuvarande behov.
Detta skapar en ojämlik situation för eleverna i Stockholm där hjälp och stöd från
Fältassistenterna är beroende av vilken skola eleven går på.
Med fler fältassistenter och utökad verksamhet kommer fler unga få möjligheten att dra nytta av
Fältassistenternas verksamhet och vi kan för dessa ungdomar skapa en tryggare skolgång.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. öka budgetanslaget till Stockholms stads fältassistenter i syfte att utöka verksamheten.
2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J1
En bra äldreomsorg
Ängby socialdemokratiska förening
Alla som är intresserade av äldrefrågor kommer ihåg f.d. socialministern Gertrud Sigurdsens
debattartikel i Dagens Nyheter från 2013. Gertrud Sigurdsen avled 2015. Hon skrev en
debattartikel år 2013 om sin situation. Bl.a. skrev hon ”Upp till kamp för en human äldreomsorg.
Jag ska kämpa så länge jag orkar.” Hennes önskan var att få komma till ett äldreboende.
Stockholms stad hade sagt nej. Hon utsattes för vad hon själv beskrev som ”tvångsvård i
hemmet”. Någon dag efter artikeln fick den f.d. socialministern sin plats. Möjligen på grund av
artikeln och den uppmärksamhet som hon fick. Alla äldre kan inte få den uppmärksamheten.
Detta ”tvångsvårdande” i hemmet tycks få fortgå. På nationell nivå har kommunerna avvecklat
32 000 platser under 2000-talet. Pendeln mot boende hemma har svängt för långt. Det behövs
fler platser på alternativa boenden för äldre i Stockholm. Här följer fem konkreta förslag.
Det finns för få platser på mellanboendeformer. När jag tagit del av planeringsdokument från
staden kan man läsa att det tycks finnas en tro att vi har en lämplig nivå på tillgången till
Trygghetsboenden och Vård och omsorgsboenden. Vi vill bidra till att ta er ur den villfarelsen.
Till att börja med behövs det tämligen omedelbart upp emot 3.000 fler platser i Stockholm stad
på boenden som befinner sig mellan vård och omsorgsboende och trygghetsboende samt i
storleksordningen lika många trygghetsboenden.
Se över utrustningen inom dessa boendeformer. Människor som bor där orkar inte själva laga
mat, det är dessutom trevligare att få lite sällskap när man äter. Pröva att utrusta ett antal boende
med toaletter med s.k. bidéfunktion, d.v.s. med spol- och torkfunktion. Denna välfärdsteknik
finns som standard i Japan. Bredband bör vara standard.
Gör om systemet för hemtjänsten så att staden upphandlar några företag i varje distrikt som får
hela uppdraget i ett geografiskt avgränsat område för att undvika tidskrävande transporter. Ställ
tydliga kvalitetskrav på företagen, t.ex. undersköterskekompetens och kunskap i svenska språket.
Undermåliga företag bör inte kunna få uppdrag. Ha alltid ett eget kommunalt alternativ i alla
stadsdelar. Kvaliteten skulle förbättras rejält och resorna skulle begränsas, liksom stressen för
hemtjänstpersonalen. Dessutom blir det lättare att klara kompetensutveckling i större
organisationer.
Förbättra villkoren för personalen, korta arbetstider och se över tjänstgöringsschema tillsammans
med personalen, höj lönen och premiera utbildad och trogen personal. Om kommunen inför
detta i sin egen verksamhet kommer hemtjänstföretagen anpassa sig.
Besluta snarast om att staden ska ha som riktlinje att alla som har eller känner behov, ska kunna
få bo på ett lämpligt boende. Ett sådant beslut skulle bidra till en tryggare ålderdom. I dag tvingas
många äldre till att mot sin vilja bo kvar i sin ordinära bostad, detta skapar stor oro, ångest,
otrygghet och depressioner.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms Arbetarekommun verkar för att fler boendeformer för äldre byggs
2. Stockholms Arbetarekommun verkar för att kommunen ska pröva att utrusta ett antal olika
boenden med toaletter med s.k. bidéfunktion
3. Stockholms Arbetarekommun verkar för att höja och säkerställa kvaliteten inom hemtjänsten
4. Stockholms Arbetarekommun verkar för att förbättra villkoren för personalen
5. Stockholms Arbetarekommun verkar för att alla som har eller känner behov, ska kunna få bo
på ett lämpligt boende

Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J2
Fixartjänst för äldre som inkluderar it
Ängby s-förening
Personer som är 75 år och äldre kan få avgiftsfri hjälp av en fixare i Stockholms stad. Fixartjänst
innebär att stadens personal arbetar med fallförebyggande uppgifter så som att byta glödlampor,
hänga upp tavlor, ta upp och ned gardiner. Man kan även få hjälp med lättare kartonger och
sommarmöbler upp och ner från vinden eller källaren. Fixaren kan även informera om vilken
övrig service kommunen kan ge.
När internet slog igenom på 1990-talet gjordes bedömningar att alla medborgare skulle använda
internet inom en tioårsperiod. Nu har det gått mer än 20 år. En del tror att alla kommer använda
internet när dagens äldre-äldre inte lever längre. Andra bedömare menar att ny teknik hela tiden
skapar nya utmaningar. T.ex. kommer nästa mobilgeneration, 5G, innebära att sakernas internet
realiseras. Det betyder att alla elektriska anordningar kommer att kunna kommunicera med
varandra. Vi kommer få det uppkopplade hemmet. Mikrovågsugnar, tvättmaskiner, diskmaskiner,
TV, larm, mm kommer i framtiden få sina mjukvaror uppdaterade via nätet, vilket kommer ställa
nya krav på konsumenterna. Så länge utvecklare av konsumentprodukter och digitala tjänster inte
lyckas dramatiskt förenkla användningen kommer konsumenterna även i framtiden få problem
med användningen av digital teknik. I den nyligen redovisade rapporten Svenskarna och internet
2018 från internetinfrastrukturstiftelsen konstateras att ca 500 000 svenskar står helt utanför
internet och ca 600 000 använder internet mer sällan. Bland de som endast använder internet
någon gång i veckan är det endast 24 % som känner sig delaktiga i det digitala samhället.
Utanförskapet minskar när man använder internet. Det är först när man använder internet flera
gånger om dagen som man känner sig delaktig. 1,5 miljoner personer använder inte mobilt bankID. Ålder är det tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig dagligen. ¾ av de som inte gör
det är över 65 år. Bland personer som är 76 år och äldre använder 42 % inte internet över huvud
taget. Den mycket använda smarta telefonen har snarare ökat avståndet mellan de som är med i
informationssamhället och de som står vid sidan om.
Det finns ett digitalt utanförskap. Ur ett individ- och samhällsperspektiv är det ett problem.
Människor går miste om information, det kostar att stå vid sidan om. Tillgång till information kan
ses som en mänsklig rättighet, dagens exkludering kan ses som en demokratifråga. Forskning
visar att personer som inte är med i informationssamhället har sämre hälsa. Avstånden ökar
mellan de som använder internet frekvent och sällan-/ickeanvändarna.
Dagens kommunala fixartjänst är givetvis bra och välbehövlig, men i dagens
informationssamhälle så finns ett stort utanförskap som måste bemötas. En insats som skulle
vara värdefull är en utvidgad fixartjänst som omfattar it. Även om en it-fixartjänst långt ifrån
löser alla exkluderingsproblem tror jag att den skulle kunna vara ett bra stöd för många äldre som
behöver användarstöd vid internetanvändningen.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms Arbetarekommun verkar för att Stockholms stad breddar dagens fixartjänst för
äldre till att även omfatta ett it-stöd
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J3
Fler äldrekuratorer
Ängby s-förening
I vissa stadsdelar finns det idag kuratorer som arbetar uppsökande och förebyggande ur ett socialt
perspektiv. De får uppdrag från biståndshandläggarna inom äldreomsorgen.
Dessa ökar tryggheten hos många äldre och förebygger psykisk ohälsa.
Syftet är att
– stötta äldre i kris
– fånga upp de äldres behov av stöd
– informera om vilka alternativ till hjälp som finns
– lotsa vidare till andra vårdgivare och myndigheter
– minska oron hos äldre som fått avslag på en ansökan om exempelvis boende
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms Arbetarekommun verkar för att alla stadsdelsnämnderna ska ha äldrekuratorer
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J4
Fördelning av premiepensionen mellan makar och registrerade partners
Bandhagen-Högdalens s-förening
Sedan några år det möjligt att föra över en del av sin pensionsrätt i premiepensionssystemet till
sin maka/make alternativt registrerad partner. Detta som ett led i att öka jämställdheten mellan
könen, eftersom det på generell nivå, är kvinnorna som har de lägsta pensionsnivåerna i
genomsnitt.
Regeln infördes som en positiv möjlighet att mellan makar alternativt registrerade partners
utjämna skillnader mellan könen gällande utbetalningsnivå från pensionssystemet. Det är dock ett
fåtal procent av de som tjänar in pensionsrätt i premiepensionssystemet som använder sig av
möjligheten. Sannolikt beror förhållandet på att kunskapsnivån är låg om att möjligheten finns,
att det är okänt bland det stora flertalet.
För att skapa en högre kunskapsnivå och även öka andelen som väljer att föra över intjänad
pensionsrätt, kan självdeklarationen utgöra ett lämpligt tillfälle att påverka och skapa en positiv
utveckling. Då kan Skatteverket tillsammans med Pensionsmyndigheten lämna information om
möjligheten samt ställa frågan om du som individ vill föra över pensionsrätt i
premiepensionssystemet till din maka/make alternativt registrerad partner.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna driver att val kan göras om att föra över en del av sin pensionsrätt i
premiepensionssystemet vid den årliga självdeklarationen
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J5
Lägre skatt för fattigpensionärer!
Hässelby Villastad S-förening
Av Sveriges två miljoner pensionärer hade 12 procent en inkomst som låg under
fattigdomsgränsen 2017. Det är 245 000 fattigpensionärer. I jämförelse med övriga Norden har
Sverige en högre andel pensionärer med relativ låg ekonomisk standard.
Idag är skillnaden i pension mellan den som arbetat hela livet som t.ex. en undersköterska
försumbart mot en som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Grundskyddet för äldre,
räknat som maximalt äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg, ligger strax över gränsvärdet för
relativ låg ekonomisk standard. Skillnaden utjämnas helt med bostadsbidrag.
(Källa: Pensionsmyndigheten, Rapport: Äldre med låga inkomster).
Vi anser att pensionärer som arbetet hela livet ska ha högre pension mot en som haft liten eller
ingen arbetsinkomst under livet, tex genom sänkt skatt.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. partiet arbetar för höjd pension, t.ex. genom sänkt skatt, for människor som arbetat hela livet
och ändå hamnar under gränsvärdet för relativ låg ekonomisk standard (=fattigpensionärer).
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion J6
Som man frågar får man svar – ett förslag om förbättrade brukarundersökningar
Katarina Västra s-förening
I samband med brukarundersökningarna ställer stadens biståndshandläggare bl.a. frågan om man
är nöjd med bemötandet från handläggaren. Däremot får hen inte svara på om hen är nöjd med
själva biståndsbeslutet.
På Södermalm har vi tagit upp frågan med stadsdelsförvaltningen som svarade att den som inte är
nöjd med beslutet om biståndet eller insatsen ska ”överklaga beslutet och få det prövat i
förvaltningsdomstol.” Att hänvisa till domstolsprövning tyckte vi var märkligt - det kan man bara
göra när det uppstått en tvist om tolkningen av eller den juridiska grunden för ett beslut.
Förvaltningen hänvisade också till att det ”Genom stadens synpunkts- och klagomålshantering
ges ytterligare en möjlighet att tycka till om äldreomsorgens verksamheter”. Det är bra men
knappast tillräckligt.
Den gemensamt finansierade välfärdens mål är att stödja och hjälpa de medborgare som behöver
stöd och hjälp. Att då fråga om de får den hjälp de behöver, om de är nöjda med själva
biståndsbeslutet, känns inte bara logiskt utan också viktigt.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. ge Stockholms partidistrikt i uppdrag för att verka för att frågan om brukaren är nöjd med
själva biståndsbeslutet ingår i stadens brukarundersökningar.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J7
Stimulans och utveckling av fysisk träning för äldre
Bandhagen-Högdalens s-förening
Omfattande forskning de senaste årtiondena visar på uppenbara positiva hälsoeffekter av
återkommande, regelbunden hårdare fysisk träning av skiftande slag även i hög ålder. Numera
pågår också forskning av vad hårdare fysisk regelbunden träning åstadkommer för hjärnan och
dess funktioner. Preliminära resultat av forskningen vid Karolinska Institutet och GIH visar på
tydliga positiva resultat med förbättrad minneskapacitet och minskad risk för uppkomst av
demens, Alzheimers m m som en följd av en ökad fysisk aktivitet utöver tidigare
rekommendationer om t e x dagliga promenader.
Sedan tidigare finns också förskrivning av FAR, (Fysisk Aktivitet på Recept). Denna förskrivning
har förvisso ökat, främst tack vare att läkare har fokuserat på de fysiska hälsoeffekterna, t ex
bättre hållning, minskat ryggont, minskad övervikt, bättre balans osv. Men verksamheten med
FAR för äldre är fortfarande i sin linda och har ännu inte tillämpats fullt ut.
I Stockholmsområdet pågår på försök ett kommunalt projekt i Nacka, där de boende i
kommunen som är 90 år och äldre erbjuds gratis träningskort för fysiska instruktörsledda
gruppaktiviteter och styrketräning på gym.
Gruppen äldre blir allt större i vårt land och stora utmaningar finns att kunna erbjuda både hälsooch sjukvård för denna grupp. Samhällets inriktning de senaste decennierna är också att det stora
flertalet äldre ska kunna bo kvar i sin invanda bostadsmiljö.
Det krävs således stora framtida satsningar på folkhälsoinsatser för äldre människor som tar sin
utgångspunkt i det friska, dvs det salutogena synsättet. Målet ska vara att var och en efter sin
pension ska kunna behålla sin hälsa även i hög ålder. Men då behöver samhällets samlade resurser
mer än tidigare inriktas mot stöd och hjälp till äldre för att ett bevarande och utvecklande av hälsa
i hög ålder ska bli möjlig.
Med förhållandevis små insatser från samhällets sida, kan belastningen på samhällets sjukvård
minskas samtidigt som positiva effekter kan uppnås i en förbättrad upplevd livskvalité för äldre,
vilka håller sig friska längre.
Med gemensamma krafter och insatser även från civilsamhällets sida, t ex via de äldres egna
föreningar och organisationer, kommer startade projekt att göra skillnad. Det finns engagerade
och intresserade föreningar som gärna samverkar, t ex de stora pensionärsorganisationerna och
den ideella hälsoföreningen Friskis och Svettis för att nämna några. Sannolikt skulle Karolinska
Institutet, GIH och kanske även andra institutioner vara intresserade av fullskaliga försök med
organiserad fysisk träning för äldre.
Ett stöd i detta arbete skulle ett erbjudande om gratis instruktörsledd träning kunna vara. I ett
första steg skulle erbjudandet kunna omfatta alla boende i Stockholm som fyllt 80 år.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting verkar för ett projekt tillsammans med länets
kommuner och i samverkan med de äldres egna organisationer samt forskningsintresserade
institutioner med inriktning på äldres hälsa och fysisk träning
2. Socialdemokraterna i Stockholm driver att ett gratis träningskort erbjuds för alla i kommunen
som är 80 år och äldre
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J8
Välfärdsteknik i äldreomsorgen
Ängby s-förening
Inte minst mot bakgrund av det ökande antalet äldre och den allmänna teknikutvecklingen är det
angeläget att pröva nya möjligheter att möta behoven inom äldreomsorgen. Det framhålls att det
kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I grunden handlar det om
att både göra det lättare för användaren att leva ett mer självständigt liv samtidigt som omsorgen
kan organiseras på ett hållbart sätt. Även om teknikutvecklingen i samhället i allmänhet är snabb
så märks det inte i äldreomsorgen. Välfärdstekniken kan göra mycket – MEN den kan inte ersätta
mänsklig omsorg och fysisk närhet. Omsorgstjänster kommer även i framtiden att vara
arbetsintensiva och beroende av det fysiska mötet mellan människor.
Vad menas med välfärdsteknik? Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet,
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en
funktionsnedsättning. Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och
sensorer för påminnelser. Tekniken kan användas av personen själv, en närstående, personal eller
någon annan i personens närhet. Bland de nordiska länderna finns ett stort intresse för frågorna.
Danmark och Norge har valt att formulera tydliga mål på nationell nivå med en tidplan för
genomförandet. Regeringen i Sverige avsatte våren 2018 pengar för införande av välfärdsteknik i
landets kommuner.
De senaste åren har Socialstyrelsen gjort undersökningar om utvecklingen när det gäller
välfärdsteknik i landets kommuner. Regeringen satte upp som mål att alla landets trygghetslarm
skulle vara digitaliserade år 2016. I början av 2018 hade 20 % fortfarande inte genomfört detta,
Stockholm tillhörde dessa kommuner. En del kommuner har gjort en hel del som t.ex. Västerås,
Göteborg, Örebro, Järfälla och Östersund. Detta framgår av den senaste rapporten från
Socialstyrelsen.
Vanliga skäl till att kommuner inte gjort så mycket är bristfälliga kunskaper och resursbrist.
Stockholm borde ha både resurser och kunskap. Nu har Stockholm möjlighet att dra fördel av
andra kommuners erfarenheter och behöver inte själv uppfinna hjulet. Det är viktigt att frågan
om införande av välfärdsteknik görs i samarbete med pensionärsorganisationerna och att den
görs på ett samlat sätt så att alla stadsdelar gör samma sak. Det får inte bli så att olika service eller
utbud erbjuds i olika delar av staden.
Stockholm har ett stort antal utförare inom hemtjänsten, det ställer stora krav på staden när det
gäller att se till att alla hemtjänstbolag klarar av att sköta denna uppgift. Välfärdstekniken ställer
nya krav på hemtjänstorganisationen i staden. Inte minst bör kompetenskraven på personalen
säkerställas. I dag finns t.ex. utbildning för undersköterskor om välfärdsteknik.
Stockholm bör snarast ta fram en strategi och en tidplan för införandet av välfärdsteknik i
äldreomsorgen. Detta bör ske i nära samarbete med pensionärsorganisationerna. Vidare bör
arbetet bygga på erfarenheter från andra kommuner som redan genomfört en hel del satsningar.
De statliga medlen kan säkert komma till användning.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms Arbetarekommun verkar för att Stockholms stad snarast tar fram en plan för
utrullning av välfärdsteknik i äldreomsorgen
2. Stockholms Arbetarekommun verkar för att detta arbete sker i nära samarbete med
pensionärsrörelsen.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion J9
Skapa ett jourteam inom den kommunala hemtjänsten
Katarina Västra s-förening
Det är tungt att arbeta inom hemtjänsten. Arbetet innebär en redan för slimmad verksamhet med
för få kollegor, tunga lyft, brukare med stora vårdbehov och alltför mycket stress. När en brukare
larmar - hen kanske har fallit ner - måste en hemtjänstanställd (ibland två om brukaren är stor
och tung) lämna sitt arbete och cykla eller ta bilen till den brukaren som larmat. Det här är
stressigt och tar tid men det innebär också att personalen blir försenade till nästa planerade besök.
Att hemtjänsten i Stockholm går ihop beror mycket på att personalen gör sitt yttersta och
skyndar sig mellan de äldre. Det är inte hållbart. Om personalen inom hemtjänsten ska orka
arbeta till pensionen, och fler unga ska vilja söka sig till yrket, så behöver arbetsvillkoren bli
bättre.
Ett sätt att förbättra arbetsvillkoren vore att skapa ett larmteam inom den kommunala
hemtjänsten, med enda uppgift att hjälpa de personer som har utrustats med trygghetslarm.
Antalet äldre kommer framöver att öka i hela Sverige. Efter 2022 kommer andelen att öka rejält.
Vem tänker politikerna ska ta hand om de äldre om ingen vill jobba inom hemtjänsten för att
arbetsvillkoren inte är tillräckligt bra? En fråga som är särskilt viktig nu när vi har ett stort
generationsskifte bland de anställda.
De äldre förtjänar ännu bättre hemtjänst och de som sliter inom hemtjänsten förtjänar bättre
arbetsvillkor.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. uppdra till kommunfullmäktigegruppen att verka för att särskilda jourteam ska införas inom
hemtjänsten.
2. uppdra åt kommunfullmäktigegruppen att ta fram en strategi som tittar på hur stressen för
hemtjänstpersonalen ska minskas.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K1
Förbjud reklam av casinospel
SSU Stockholm
Ute i landet är beroendet av beroendeframkallande online spel, av Casino typen, på uppgång. Det
bekämpas från alla håll, men inte från sitt ursprung: reklamen. Dagligen har olika online casinon
annonser överallt på TV och internet. Att förbjuda hemsidorna helt är inte praktiskt i dagsläget,
men att förbjuda deras spridning är möjlig.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. reklam för Casino och andra beroendeframkallande spel i samma kategori, förbjuds i tv, radio,
tryck och i det offentliga rummet.
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till kommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K2
Förbjud spelreklam
SSU Stockholm
Spelberoende är ett lika stort problem som alkoholberoende och annat drogberoende och kostar
samhället mycket pengar varje år. Reklam gör folk lockade att spela hazardspel och ökar antalet
spelande vilket ökar antalet beroende.
Därför borde svenska spel sluta ha reklam för spel, vilket säger emot deras egen policy att de vill
reglera antalet spelande. Men samtidigt så ökar de genom reklam.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. reklam för hazardspel och andra lotter och liknande och övrig casinoverksamhet förbjuds
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K3
Förstatliga elnätet
SSU Stockholm
Elen har blivit dyrare. Den ideologisk färgade privatiseringen av elnätet och produktionen var ett
misstag. Elen är ett naturligt monopol, som är mer effektivt producerad och billigare under ett
monopol.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. elnäten återförstatligas
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K4
Inför ett testamentesregister
Bandhagen-Högdalens s-förening
Syftet med denna motion är att Sverige ska ha ett testamentesregister. För att belysa frågan
behandlas rättsläget i Norge och Danmark som båda har någon form av testamentesregistrering.
Det finns uppgifter om att det tyvärr förekommer i Sverige att ett testamente upprättats men att
den skriftliga testamenteshandlingen inte kan återfinnas. Det händer att testamenten kommer
bort – medvetet eller omedvetet. I vilken utsträckning detta sker vet vi av naturliga skäl inte.
Förre generaldirektören för Kammarkollegiet, Anders Ericsson, har i flera sammanhang påtalat
att Kammarkollegiets uppfattning är att ett antal testamenten inte återfinns och att den avlidnes
sista vilja på så vis inte följs. Kammarkollegiet har genom sin roll som företrädare för Allmänna
arvsfonden en bra inblick i dessa frågor.
Det vore naturligt att Skatteverket, som redan har hand om bouppteckningar och som från och
med den 1 oktober 2011 ansvarar för äktenskapsregistret, också får i uppdrag att sköta ett
frivilligt, offentligt register över testamenten. Då Skatteverket också har ansvar för registrering av
dödsfall, utfärdande av dödsfallsintyg och folkbokföring finns det en naturlig länk till ett register
över testamenten. Det borde vara tämligen enkelt att en registrering av ett dödsfall automatiskt
kan uppmärksamma om det finns ett registrerat testamente vid samma myndighet. Skatteverket
ska då kontakta arvingar och personer omnämnda i registrerat testamente.
Valfrihet att välja var man vill registrera sitt testamente bör råda då det handlar om känsliga
uppgifter och tilltro till upprätthållande av sekretess. Kostnaderna för ett offentligt system bör
kunna bäras av en avgift som testator betalar. På detta sätt skapas möjlighet för fler att känna
trygghet i att ett testamente som de skrivit eller berörs av åtföljs.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna driver att Sverige skall införa ett testamentesregister
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K5
Inga hyreskontrakt på livmoder
SSU 25+
Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär barn åt ett annat par i utbyte mot
ekonomisk ersättning. Nordiska surrogatföretag förmedlar kontakter i bland annat Ukraina,
Georgien, Mexiko, Kenya, Albanien, USA och Ryssland. På surrogatföretagens hemsidor kan
man hitta prislistor över kostnader för surrogatprogram i olika länder. I Iran översätts avtal till
“Hyra av livmoder”.
I regeringens utredning 2016 om olika vägar till föräldraskap kom man fram till att kommersiellt
surrogatmoderskap bör motverkas. Riksdagen har redan markerat nej till surrogatmödraskap,
både kommersiellt och altruistiskt (frivilligt utan ekonomisk ersättning). Detta innebär att man
inte kan genomgå en process för surrogatmödraskap i Sverige, men det förhindrar inte att man
kan genomgå samma process i utlandet. Detta sker idag och innebär att Sverige fortfarande bidrar
till den internationella marknaden för surrogatmödraskap.
Europaparlamentets resolution från 2011 markerade att surrogatmödraskapet exploaterar
kvinnors kroppar. I surrogatprocessen skriver parterna på avtal som i många fall reglerar
surrogatmoderns levnadssätt och begränsar rätt till abort. Om kvinnan då skulle genomföra en
abort skulle det ses som ett kontraktsbrott och leda till böter. Kampen för rätt till abort är
pågående, både internationellt och även bevarandet av rätten i Sverige. Att tillåta kommersiella
avtal där rätten till den egna kroppen begränsas är inte humant. Det gör att kvinnors kroppar blir
föremål för hyra.
Surrogatmödraskap är även en klassfråga. En surrogatagentur i Georgien berättade för Uppdrag
Granskning att 98-99 % av surrogatmödrarna är arbetslösa. I samma utredning framgick det att
kvinnor ställde upp som surrogatmödrar för att de levde i krigszooner i Ukraina och behövde ta
sig därifrån. Detta är inte ett jobb dessa kvinnor skaffar för att de tycker att det är kul att föda
barn eller för att man gärna vill hjälpa andra familjer. Det är en fråga om överlevnad.
Barnlöshet är otroligt jobbigt för många. Men den enes möjlighet till barn kan inte inskränka den
andres rätt till sin egen kropp. Kvinnors kroppar ska inte kommersialiseras.
Kvinnorättsorganisationer världen över ber om att vi ser till kvinnors rätt och ställer oss emot
surrogatmödraskap. Vi har redan tagit steget att säga nej till surrogatmödraskap i Sverige. Nästa
steg måste vara att skydda kvinnors rättigheter internationellt.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna ska verka för att förbjuda svenska medborgare att ingå avtal om
kommersiellt surrogatmödraskap i utlandet.
2. Socialdemokraterna ska verka för att utreda lagstiftning för kriminalisering av att ingå avtal om
kommersiellt surrogatmödraskap.
3. Socialdemokraterna ska arbeta emot kommersiellt surrogatmödraskap inom EU.
4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet.
5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till riksdagsgruppen.
6. Socialdemokraterna i Stockholm driver motionens innehåll i Europaparlamentsvalet 2019.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K6
Konsumentinformation är konsumentmakt
Bagarmossens s-förening
Kravmärkt, Svanenmärkt, ”eko”, Fairtrade, Rainforest alliance osv. Det fullständigt vimlar av
märkningar på framför allt våra matprodukter. Men vad innebär de olika märkningarna? Är eko
bättre eller sämre än krav? Vilka krav ställs på en produkt märkt med ”eko”? Betyder
Svanenmärkning eller Fairtrade att de som arbetat haft goda villkor? Vilka märkningar ska jag titta
efter när jag är i ett annat land? Det är sannerligen inte lätt att göra rätt för sig och göra belysta
val i djungeln av märkningar.
Samtidigt som maten har en uppsjö av märkningar så är det desto tommare på andra fronter
såsom vid köp av möbler, teknologi, kläder etc. Det är svårt att göra rätt för sig som konsument
även när en försöker och det kan kräva oändliga timmar i research om en ska hitta just den där
produkten som är ekologisk eller vegansk eller giftfri eller av en producent som har goda
anställningsvillkor för sina anställda. Om det ens går att hitta den informationen det vill säga.
Flera studier visar dessutom att tydlig konsumentinformation och märkning leder till
konsumenter som gör ”bättre” val.
Sverige borde ta täten och driva frågan om ett nytt märkningssystem med mål om en global
standard. Ett förslag är ett system med tre olika nivåer som alla innefattar olika hårda krav för att
märkningen ska uppnås. På produkten ser stämpeln alltid likadan ut fast med antingen en etta,
tvåa eller trea. Till exempel:
Klass 3. Produkten är ekologisk.
Klass 2. Som klass 3 samt: Produktionen är gift och koldioxidneutral samt utsläppen filtreras och
hanteras på korrekt sätt.
Klass 1. Som klass 2 och 3 samt: De anställda har marknadsmässiga löner. Arbetsplatsen är
giftfri/arbetsgivaren står för korrekt skyddsutrustning.
Det ska vara lätt att göra rätt för sig och göra upplysta val som konsument.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för ett nytt märkningssystem för mat och produkter
inom EU
2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till kongressen 2021
4. skickar motionen vidare till S-gruppen i Bryssel
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte

Motion K7
Konsumentinformation är konsumentmakt
SSU 25+
Kravmärkt, Svanenmärkt, ”eko”, Fairtrade, Rainforest alliance osv. Det fullständigt vimlar av
märkningar på framför allt våra matprodukter. Men vad innebär de olika märkningarna? Är eko
bättre eller sämre än krav? Vilka krav ställs på en produkt märkt med ”eko”? Betyder
Svanenmärkning eller Fairtrade att de som arbetat haft goda villkor? Vilka märkningar ska jag titta
efter när jag är i ett annat land? Det är sannerligen inte lätt att göra rätt för sig och göra belysta
val i djungeln av märkningar.
Samtidigt som maten har en uppsjö av märkningar så är det desto tommare på andra fronter
såsom vid köp av möbler, teknologi, kläder etc. Det är svårt att göra rätt för sig som konsument
även när en försöker och det kan kräva oändliga timmar i research om en ska hitta just den där
produkten som är ekologisk eller vegansk eller giftfri eller av en producent som har goda
anställningsvillkor för sina anställda. Om det ens går att hitta den informationen det vill säga.
Flera studier visar dessutom att tydlig konsumentinformation och märkning leder till
konsumenter som gör ”bättre” val.
Sverige borde ta täten och driva frågan om ett nytt märkningssystem med mål om en global
standard. Ett förslag är ett system med tre olika nivåer som alla innefattar olika hårda krav för att
märkningen ska uppnås. På produkten ser stämpeln alltid likadan ut fast med antingen en etta,
tvåa eller trea. Till exempel:
Klass 3. Produkten är ekologisk.
Klass 2. Som klass 3 samt: Produktionen är gift och koldioxidneutral samt utsläppen filtreras och
hanteras på korrekt sätt.
Klass 1. Som klass 2 och 3 samt: De anställda har marknadsmässiga löner. Arbetsplatsen är
giftfri/arbetsgivaren står för korrekt skyddsutrustning.
Det ska vara lätt att göra rätt för sig och göra upplysta val som konsument.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för ett nytt märkningssystem för mat och produkter
inom EU
2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till kongressen 2021
4. skickar motionen vidare till S-gruppen i Bryssel
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

Motion K8
Längre öppettider för nattklubbar
Mamatsashvili, David
Vi lever i en fantastisk tid där allt förändras mycket snabbt. Den ekonomiska
utvecklingsprocessen är en viktig del av vårt välbefinnande. I denna motion förslår jag att
nattklubbar bör ha obegränsade öppettider utan att vi ändrar tiden för servering av alkohol.
Den svenska alkoholpolitiken är paternalism i sitt esse. Det finns få statliga regleringar som
omfattar så många och begränsar så stora delar av marknaden på såväl utbuds- som
efterfrågesidan. Svenska näringsidkare i krogbranschen har i perioder inte fått utöva sin
verksamhet, blir tvingade att tillhandahålla vissa varor och tvingas till att anpassa sig till ett snårigt
och godtyckligt regelsystem som i sig inte påverkat försäljningen nämnvärt. Detta i folkhälsans
namn trots att siffrorna talar tydliga språk – antalet serveringstillstånd ligger inte till grund för en
högre alkoholkonsumtion och en väldigt lite andel av den totala konsumtionen sker på platser
med serveringstillstånd.
Den alkoholrelaterade brottsligheten i Sverige enligt Brottsförebyggande rådet visar hur den
alkoholrelaterade brottsligheten minskar.
Det finns inte heller några starka belägg för kopplingen mellan våldsbrott och hur sent
nattklubbarna har öppet. Att begränsa öppettider i folkhälsans namn trots att siffrorna talar sitt
tydliga språk – det vill säga att antalet serveringstillstånd inte ligger till grund för en högre
konsumtion och en väldigt liten andel av den totala konsumtionen av alkohol sker på platser med
serveringstillstånd. Därför behöver kopplingen mellan serveringstillstånden och nattklubbarnas
öppettider avskaffas. När tiden för alkoholservering enligt klubbens tillstånd går ut, bör
nattklubbar ha rätt att själva bestämma när den stänger, så länge man inte fortsätter servera av
alkohol.
Jag yrkar att årsmötet beslutar att
1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en ändring av lagen så att nattklubbars öppettider
inte ska vara beroende av alkoholtillståndets tid för tillåten alkoholservering som länsstyrelsen
eller kommunen beslutar utan att nattklubbarna själva för rätt att bestämma sina öppettider så
länge man slutar servera alkohol vid den tid som angivits i serveringstillståndet
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild

Motion K9
Ursprungsmärkning på kött i restauranger
SSU Stockholm
Konsumering av kött har en negativ effekt på miljön. Dock har närproducerat kött inte ett lika
allvarligt avtryck på miljön än vad kött från en helt annan kontinent har. Idag är det möjligt att
avläsa från förpackningen i matbutiker var köttet kommer ifrån, detta är dock inte möjligt på
restauranger. Om en kan avläsa varifrån köttet kommer ifrån på menyn kan konsumenten ha
miljön i åtanke när hen väljer vilken maträtt hen vill ha.
Vi yrkar att årsmötet beslutar att
1. Stockholms partidistrikt verkar för att det ska vara ett krav på restauranger att de presenterar
vilket ursprung köttet i deras maträtter har
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen
3. skickar motionen vidare till nästkommande partikongress.
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte

