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Bostäder – B
Motion B1 Utred regional allmännytta för fler och billigare hyresrätter
Värmdö
Motivering
Det långsiktiga behovet av nya bostäder i Stockholmsregionen är enormt. Utmaningen idag är att
pressa priserna för att så många som möjligt ska ha råd att efterfråga en nyproducerad hyresrätt.
Det finns flera orsaker till att nybyggda hyresrätter är dyra: Höga markpriser, bristande konkurrens i
produktionsled, små beställningsvolymer, låg produktivitet, ineffektiv förvaltning och bristande
politisk vilja att använda redskap som en kommun har till förfogande.
Allmännyttiga, kommunalägda bostadsföretag har en central roll både för kommunerna att leva upp
till bostadsförsörjningsansvaret och ge invånarna en bra livsmiljö och för den mera långsiktiga
utvecklingen av näringsliv och sysselsättning.
Hyresrätten är ett fundament för att möta arbetsmarknadens krav på högre flexibilitet för att gynna
tillväxtmöjligheterna. Förstoringen av arbetsmarknadsregionerna leder till alltmer pendling.
Arbetsmarknadsregionerna i många delar av landet är numera långt större än en enskild kommun.
Stockholmsregionen är ett tydligt exempel på det.
Bostadsmarknaden för hyresrätter är däremot ofta begränsad till varje kommun för sig, även om
många kommuner i Stockholms län har anslutit sig till Stockholms Bostadsförmedling för
kösystemet. För att få en bättre fungerande hyresmarknad finns ändå behov av att förstora de
naturliga bostadsmarknaderna.
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) ger möjligheter för kommuner att
tillsammans äga en allmännytta. Om flera kommuner går samman i en regional allmännytta skulle
större prispressade beställningar kunna göras och förvaltningen skulle kunna göras effektivare. Det
skulle också kunna leda till en dämpad hyresutveckling. Det finns även konkurrensskäl som talar för
bildandet av en regional allmännytta. Kommunala bostadsföretag lever under samma betingelser som
ett privat fastighetsföretag men har en kraftig hämsko om man enbart ska verka i den egna
kommunen.
I Stockholms län finns också flera kommuner som i sin skärgård har särskilda landsbygdsbetingelser,
från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Utvecklingen där är beroende av att människor har råd
och möjlighet att bo. Det är däremot särskilt utmanande att bygga och förvalta hyresrätter i små
enheter på separata öar med långa avstånd emellan. Där skulle ett regionalt grepp kunna vara en
lösning, särskilt med hjälp av lokala entreprenörer för att samtidigt stötta det småskaliga lokala
näringslivet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län, via kommunala gruppen inom ramen för
kommunförbundet Stor-STHLM och landstings-/regiongruppen, verkar för att utreda möjligheten att
starta ett regionalt allmännyttigt bostadsbolag för byggande och förvaltning av allmännyttiga
hyresrätter.
Mikael Lindström och Carl Kangas
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B1 Utred regional allmännytta för fler och billigare
hyresrätter
Föredragande: Claes Thunblad
Motionärerna tar upp viktiga frågor om Stockholmsregionens behov av fler bostäder, de allmännyttiga
bostadsbolagens centrala roll i att bidra till bostadsförsörjningen, samt dess ansvar att erbjuda goda
bostäder och boendemiljöer för alla, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden.
Under perioden 1991-2010 ändrades förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagen radikalt.
Den svenska ekonomin var överhettad, med höga räntor, låg tillväxt och snabbt växande
budgetunderskott som följd. Tidigare avregleringar av kreditmarknaden hade lett till en
fastighetsbubbla och under dessa år togs politiska beslut om skattereformer och ett systemskifte som
gjorde att allmännyttan förlorade sin tidigare särställning och de ekonomiska fördelar de haft. De
kommunala bostadsföretagen fick överta de ekonomiska risker som tidigare staten stått för, hyror
höjdes kraftigt och begreppet ”affärsmässig allmännytta” blev ett sätt att möta den nya situationen. I
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2011 fastslås allmännyttans huvudsakliga
uppgift att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätt, samt att främja
bostadsförsörjningen. Men de allmännyttiga bostadsbolagen förväntas också ”verka som normala och
långsiktiga aktörer” och verksamheten ska nu drivas enligt affärsmässiga principer och med normala
avkastningskrav. De allt tuffare ekonomiska kraven, samt det faktum att allmännyttiga bolag enligt lag
inte får agera utanför den egna kommunen, har medfört att organisationer som exempelvis
hyresgästföreningen och många socialdemokratiska företrädare drivit frågan om regional samverkan
mellan flera kommunala bostadsbolag. Precis som motionärerna framhåller skulle detta kunna stärka
de ekonomiska musklerna, möjliggöra effektivare drift och förvaltning och större, samordnade
beställningar och upphandlingar och därmed pressa bygg- och boendekostnader. En regional
samverkan skulle också kunna främja stadsplanering över kommungränser och ge möjlighet att reglera
utförsäljning och ombildning av allmännyttiga bostäder, samt att förhindra försäljning av
allmännyttiga bolag. Trots att det sedan första Allbolagen 2002 är tillåtet för flera kommuner att
kooperativt äga en gemensam allmännytta är exemplen få. I Göteborg finns sedan mitten av 1960-talet
Förbo AB, som ägs gemensamt av fyra kommuner. Men i övrigt har ett genomförande om kooperativ
allmännytta uteblivit. Distriktsstyrelsen anser att det finns starka motiv för att utreda möjligheter, form
och intresse av en regional samverkan mellan flera kommuners allmännyttiga bostadsbolag. För att
främja en positiv och mångfaldsinriktad bostadsutveckling i hela regionen bör även kommuner som i
dag saknar ett allmännyttigt bostadsbolag erbjudas att delta. Formen för samarbetet bör dock inte låsas
vid bolagsformen, utan även samverkan i andra former bör prövas.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Motion B2 Förbättra förutsättningarna för hyresrätten
Motivering
Vi har idag i Stockholmsregionen ett skevt utbud utav bostäder. Förutom en uppenbar generell brist på
bostäder föreligger ett stort underskott av hyresrätter i bostadsbeståndet. Förutom att bristen på
hyresrätter slår mot redan förfördelade grupper så drabbas också samhällets ekonomi utav en skev
fördelning mellan hyresbostäder och ägda bostäder. Forskning visar bland annat tydliga samband
mellan matchning på arbetsmarknaden och andelen hyreslägenheter i bostadsbeståndet. Lägre andel
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hyreslägenheter ger inlåsningseffekter och lägre flexibilitet. En flytt vid ägande av bostaden blir
förknippat med ekonomisk risk och mer komplexitet vilket gör människor mindre benägna att röra på
sig. De får då svårare att finna en bostad där det finns arbete och arbetsgivare får i sin tur svårare att
locka till sig arbetskraft. Marknaden idag ger med andra ord mindre individuell frihet, lägre flexibilitet
samtidigt som det slår mot låginkomsttagare.
Det går inte att komma ifrån det faktum att det idag är mycket svårt att bygga billigare hyresrätter och
därmed kunna ge billigare hyror. En del i problematiken ligger i den lagstiftning Sverige
inkorporerade i syftet att harmonisera med EU lag. I lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag (2010:879) 2§ står: ”Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer”. Byggnation i kommunägda bostadsbolag måste därmed
ske med krav på avkastning och samhällsbehovet hamnar i andra hand. Möjligheten att bygga där
marknaden inte vill har därmed inskränkts. Ändringen infördes trots att juridisk expertis ställt sig
frågande till om EU-lag verkligen krävde denna ändring.
Lägg därtill att skattesystemet idag subventionerar eget ägande genom ränteavdrag som inte kan
komma hyresgäster till dels. Systemet ger billigare boende till de som har kapital att äga och dyrare
boende till de som måste hyra. En rapport från Hyresgästföreningen visar att år 2015 var
månadskostnaden för en nybyggd hyresrätt c:a 4000 kr högre än för jämförbar bostadsrätt. Till stor del
som ett resultat utav privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter.
Socialdemokraterna i Stockholms län bör därför tydligt arbeta för att hyresrätten höjs i status. Detta
genom att hyresrätten ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar som egenägda bostäder och att
allmännyttan ges bättre förutsättningar att verka för samhällsnyttan utan krav på affärsmässighet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för möjligheten för allmännyttan att i större
utsträckning än idag bygga för samhällsbehov
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en omskrivning av lag 2010:879 för att i så stor
utsträckning som möjligt möjliggöra bostadsbyggande utan krav på affärsmässiga principer
David Thell
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-07, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B2 Förbättra förutsättningarna för hyresrätten
Föredragande: Claes Thunblad
Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning av de problem, hinder och fastlåsningar som finns på
Stockholmsregionens bostadsmarknad i dag. Den skriande bostadsbristen hämmar regionens
utveckling och konkurrenskraft och bristen på bostäder, i synnerhet bristen på prisvärda hyresrätter,
låser ute stora grupper från att komma in på bostadsmarknaden. Det är också uppenbart att 1990-talets
bostadspolitiska systemskifte ändrade de grundläggande förutsättningarna på bostadsmarknaden. De
allmännyttiga bostadsföretagen förlorade sin särställning och de ekonomiska fördelar som de tidigare
haft. Den ekonomiska risken överfördes från stat till kommuner och ansvaret för bostädernas
finansiering överlämnades till hushållen. Distriktsstyrelsen anser dock inte att enskilda lagändringar
med automatik gynnar förutsättningarna för hyresrätten eller den enskildes rätt och möjlighet till en
egen bostad. Tvärtom visar historien, som motionären delvis hänvisar till, vilka obalanser som
enskilda åtgärder kan orsaka på bostadsmarknaden. Att isolerat verka för en omskrivning av lagen för
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att möjliggöra för de allmännyttiga bolagen att agera på bostadsmarknaden utan krav på affärsmässiga
principer löser heller inte grundfrågan för en väl fungerande bostadspolitik - nämligen finansieringen.
För att stärka hyresrätten krävs också fortsatta reformer som stärker de enskilda hushållens
ekonomiska förutsättningar att betala för sitt boende. Vad gäller allbolagen (2011)och de
allmännyttiga bostadsbolagens dubbla roller – att bedriva en aktiv bostadspolitik och tillhandahålla
bostäder av god kvalitet till rimliga priser, samt att agera efter affärsmässiga principer – finns ett
utrymme för tolkning. Så länge bolagen agerar på egna meriter och att dess ekonomi skiljs från
kommunens ekonomi vilar ett stort politiskt ansvar på bolagens ägare som formulerar ägardirektiven.
Under våren 2017 tillsatte partisekreterare Lena Rådström Baastad en expertgrupp med uppgift att ta
fram en ny social bostadspolitik, som en långsiktig, bostadspolitisk plattform för socialdemokraterna
inför valet 2018. I rapporten listas en rad förslag, slutsatser och rekommendationer som bland annat
syftar till att komma tillrätta med de problem som motionen beskriver. Rapporten slår tydligt fast att
en ny social bostadspolitik måste syfta till att utjämna klyftor. Vidare konstaterar rapportförfattarna att
det fanns rimliga skäl för att den gamla bostadspolitiken avvecklades, men riktar samtidigt kritik emot
att den inte ersattes av något nytt. Den röda tråden i rapporten kan sammanfattas i två frågor: ”hur ska
de ekonomiskt svaga få sitt behov av goda bostäder tillgodosett och vem ska finansiera våra
bostäder?” Regeringen har under den gångna mandatperioden bland annat infört investeringsstöd för
att möjliggöra fler hyresrätter till lägre boendekostnad, bostadsbidraget har höjts och inkomstgränsen
för barnfamiljer har höjts. Detta ger fler möjlighet att bo. Det finns också en nationellt bred politisk
enighet kring att regler, skatter och andra bostadspolitiska styrmedel måste ses över och att
överenskommelser bör fattas med största möjliga politiska enighet. Reformarbetet för att stärka
hushållens ekonomi måste fortgå och omfatta såväl individuella boendestöd som generella
arbetsmarknadspolitiska och sociala insatser. Distriktsstyrelsen ser också gärna att rekommendationen
om ett brett programarbete för en ny social bostadspolitik inleds snarast. I detta arbete bör även
allmännyttans samhällsuppdrag samt lagkravet om affärsmässighet ses över.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse att-sats 1 besvarad.
att avslå att-sats 2.

Motion B3 Återge ungdomar en framtidstro
Solna
Enskild motion
Motivering
Stockholm är en segregerad stad. Här spelar det roll vilka dina föräldrar är för vem du ska kunna bli.
Det spelar roll vilken skola du går i för vilken utbildningsnivå du kommer kunna nå. En av de tyngsta
faktorerna för vem du kommer kunna bli är vart du kommer att bo någonstans. Din bostadsort är
knuten till de skolor du kommer gå på och din bostadsort är knuten till vilka socioekonomiska
förutsättningar du och dina klasskompisar har. Vart du föds ska inte forma vem du blir, en bostadsort
ska inte ge någon orättvisa fördelar utan ska skapa jämlika förutsättningar. En bostad är enligt en
socialdemokrat mer än en byggnad - det är en social rättighet.
Ett hem att hyra För många unga i stockholmsregionen är ens framtid på bostadsmarknaden oviss.
Unga vuxna hop- par mellan korttidskontrakt och vägen till att kunna andas ut i ett eget hem känns
oändlig. Att inte få ha ett hem, utan bara fyra väggar och ett tak, skapar en djup otrygghet och oro hos
individen. Flytta hemifrån är ett stort steg mot att bli vuxen. När du själv får ansvara för att hyran
betalas i tid, själv få ringa rörmokare om något går sönder i badrummet och själv få välja om sängen
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ska bäddas eller inte är inte bagateller. Varenda ung vuxen ska få komma ut från ikea med stora blå
påsar och styra hyrbilen mot sin egna adress.
Regler är till för att brytas Byggherrar och liknande aktörer på bostadsmarknaden skyller ofta på
regelkrångel som en anledning till varför bostadspriserna trissats upp. Många av de reglerna handlar
om jämlikhet på bostadsmarknaden. Till exempel handlar det i vissa fall om hissar i trapphus och
rullstolsanpassning, och andra om tjockleken på fönsterglas.
Vi ser hur vår planet mår allt sämre som en direkt konsekvens av hur vi människor lever våra liv. I
Sverige byggs inte bara få bostäder, det byggs också ineffektivt och dyrt. För att värna om vår planet
ser vi därför att inte bara boendeformerna utan också sättet vi bygger på måste moderniseras.
Därför yrkar jag

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att samtliga kommuner i Stockholms län inför en
bostadsgaranti för kommunens unga.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att det tillsätts ett bostadspolitiskt råd med flertalet aktörer
på bostadsmarknaden för att se över regelverken för lägenhetsbyggandet.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att det införs en subvention för de byggbolag som använder
ny, grön teknik och klimatsmarta materialval.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion B3 Återge ungdomar en framtidstro
Föredragande: Ulrika Falk
Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar utveckling. Att öka bostadsbyggandet är därför en
central fråga för både tillväxt och välfärd. Vi Socialdemokrater vill se fler klimatsmarta hyresrätter och
studentbostäder, men även blandade bostadsområden med både flerfamiljshus, villor och radhus som
motverkar bostadssegregationen. Partikongressen 2017 slog fast att vi Socialdemokrater ska fortsätta
den påbörjade byggoffensiven. Vi ska minska kostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn.
Byggprocessen ska bli enklare och snabbare, och tiden för att handlägga överklaganden av detaljplaner
kortas. Kongressen slog även fast att staten bör se över antalet riksintressen och ta ett ökat ansvar för
att balansera olika intressen mot varandra. Tydliga krav ska ställas på alla kommuner att bidra till att
minska bostadsbristen. Flera av förslagen till förändringar har utformats med hänsyn taget till
förutsättningarna för bostadsmarknadens aktörer, varför distriktsstyrelsen anser att de bör få
genomslag och utvärderas, innan det kan vara aktuellt att ta eventuella initiativ till nya
bostadspolitiska rådslag. Distriktsstyrelsen är medveten om att bostadsmarknaden i
Stockholmsregionen kan verka hopplös för många unga. En stark befolkningsökning kombinerat med
utförsäljning och att moderatstyrda kommuner bygger alltför få hyresrätter har skapat en allt värre
bostadsbrist, där unga drabbas särskilt hårt. För att se till att fler får möjlighet att flytta in i sitt första
egna hem har många S-ledda kommuner både ökat byggandet av hyresrätter, fokuserat på mindre
lägenheter, och även minskat kraven på standard för bostäder riktade till unga. Därtill var ett
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uppmärksammat vallöfte 2018 att införa bostadsgaranti för unga i staden och flera kommuner i länet.
Distriktsstyrelsen har stor förståelse för att förutsättningarna skiftar mellan regionens kommuner, och
att ett löfte om garanti i den enskilda kommunen måste vara frivilligt. En del kommuner har ingen
allmännytta, andra har inte möjlighet att kunna erbjuda en garanti av andra skäl. Med hänsyn till
motionärens formulering om att samtliga kommuner ska införa en bostadsgaranti är distriktsstyrelsens
förslag att kongressen avslår förslaget, även om styrelsen ser mycket positivt på att kommuner
erbjuder bostadsgaranti för unga. Motionären tar även upp vikten av att stimulera hållbart byggande.
Här har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit viktiga initiativ, och ett antal olika statsbidrag
finns inom området. Investeringsstödet för hyresrätter ställer krav på energieffektivitet och att hyran
inte är för hög. Det är smart politik både för unga och klimatet. Hittills har över 15 000 hyresrätter och
studentbostäder beviljats stöd, och hyrorna har kunnat sänkas så att fler har råd att bo i nyproducerade
hyresrätter. Medan Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna vill
avveckla investeringsstödet vill vi Socialdemokrater istället fortsätta satsa på fler klimatsmarta
hyresrätter, studentlägenheter och ungdomsbostäder med fortsatt investeringsstöd. Därtill finns även
statsbidrag för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimatoch miljöpåverkan. Stöd kan till exempel lämnas till projekt som bedrivs av företag och organisationer
som introducerar ny, grön teknik inom områden som: •Livscykelanalyser. •Inomhusmiljö.
•Digitalisering. •Industriellt byggande som har potential att minska förbrukning av material. Vi ger oss
inte förrän bostadsbristen har byggts bort, och vi Socialdemokrater i Stockholmsregionen ska även
fortsatt vara starkt pådrivande i den fortsatta politikutvecklingen för fler bostäder och hållbart
byggande.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 2.
att anse att-sats 3 besvarad.

Motion B4 Stärkt samhällsansvar kring markägande, planering och byggande
Södertälje
Motivering
Svensk byggmarknad har de senaste åren präglats av ett högtryck i produktionen, samtidigt som
lagstiftning och regelverk präglas av att vara utformade utifrån ett maximalt möjliggörande för den
som bygger. Vi vet idag att det i flera kommuner finns aktörer som knappast präglas av ett långsiktigt
uppträdande som samhällsbyggare, vare sig när det gäller kvalitetsfrågor eller på vilket sätt man tar
hänsyn till justa villkor för sin arbetskraft. Vissa delar handlar såklart om rent myndighetsmässiga,
arbetsrättsliga respektive polisiära insatser men vi ser också några saker som skulle bidra till att skapa
tydlig rådighet över samhällsutvecklingen.
Det handlar dels om att stärka kommunernas ställning i förändringar som sker på mark- och
fastighetsmarknaden, men också om att motverka uppenbara brister som handlar om att man antingen
strävar efter att maximera byggrätter eller ett systematiskt slarv med kvalitetsfrågorna.
I denna motion har vi valt att fokusera på tre delar
• Kommunal förköpsrätt
• Överutnyttjande av äldre stads-/detaljplaner
• Förändring av huvudmannaskap för kvalitetsansvarigas ställning
Kommunal förköpsrätt
Ibland utgår man ifrån att mycket av samhällets/kommunens behov av ett samlat grepp kring
samhällsplanering, inte minst den fysiska planeringen, tillgodoses genom det kommunala
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planmonopolet. Då glömmer man en faktor som äganderätten. Självklart är också äganderätten
väsentlig att skydda och värna. Däremot kan vi konstatera att det fram till 2010, på goda grunder,
fanns en lagstiftning som gav kommunerna en lagstadgad förköpsrätt under vissa förutsättningar.
Denna avskaffades av regeringen Reinfeldt och ersattes inte av något annat verktyg. Det innebär att
strategiska fastigheter i kommunerna idag spekuleras om på en privat marknad, många gånger utan
kommunal insyn eller kunskap, trots att effekterna av en sådan i en förlängning kan hota en kommuns
utvecklingsmöjligheter kraftigt. Vi menar att vi som parti behöver vara tydliga med att värna och
stärka de verktyg som krävs för en aktiv markpolitik.
Det är fullt rimligt att en ny lagstiftning kan vara förenklad och väsentligt tydligare än den äldre
lagstiftningen. Men i ett läge när samhällets utmaningar växer, och behovet av rådighet över
utvecklingen både vad gäller möjlighet att bygga bostäder, skapa mötesplatser, samlad grön- och
infrastruktur, kommunal service osv. är det både rimligt och naturligt att ett verktyg som säkrar
rådigheten över utvecklingen också finns.
Äldre stadsplaner
Många svenska städer vilar på en stadsplanering i årsringar, d v s relativt nya detaljplaner kan inom
samma stad möta äldre stadsplaner från mitten av, eller tidigt 1900-tal. De äldre stadsplanerna var i sin
grund - och rätt så naturligt-också mycket flexibla för att möjliggöra utveckling. Under tiden har våra
städer växt och utvecklats kraftigt, vilket talar för att de flexibla delarna delvis tjänat ut sina syften.
Det som skett under de sista åren är att ett antal fastighetsutvecklare i de äldre planerna sett en
möjlighet att skapa stora vinster genom att maximera byggandet i äldre planer. Detta på ett sätt som
knappast låg i någon ursprunglig intention. Alternativen för kommunerna idag är i dessa situationer
antingen att styra om omfattande resurser från planering av nya bostäder till att reaktivt omvandla
gamla stadsplaner, där antalet nya bostäder som faller ut sannolikt är relativt lågt. Eller att gå in i
omfattande rättsliga processer kring tolkning av byggrätter.
Inget av dessa alternativ framstår som särskilt rimliga eller begåvade utifrån de utmaningar vi står
inför. Detta också med vetskapen om att det finns begränsade resurser inom samhällsbyggnadssektorn
vad gäller kompetens.
Vi menar därför att plan- och bygglagen bör förändras, så att kommunerna ges möjlighet att vid vissa
tidpunkter och under vissa förutsättningar aktualitetsförklara äldre planer.
Kvalitetsansvar i byggandet
Idag finns ett system med egenkontroll i byggandet. För byggprojekt med krav på lov eller anmälan
krävs enligt Plan- och bygglagen en Kontrollansvarig (KA). KA ska vara certifierade utifrån
Boverkets föreskrifter, och anlitas av byggherren. Det man kan notera är att tillsammans med den typ
av aktörer på byggmarknaden som tidigare nämnts i motionen, finns det också tydliga mönster i val av
KA. Vi har också från kommunalt håll kunnat se uppenbara brister i utövning. När detta påpekas och
då ibland utbyte av KA begärs, medför det sällan någon åtgärd. Det finns heller ingen formaliserad
överprövning eller krav på certifieringsorganen att ta hänsyn till kommunens bedömningar utifrån
myndighetsutövning.
Konsekvenser blir något som i slutändan drabbar de boende, samtidigt som det inte på något sätt
medverkar till att stärka kvaliteten i det som byggs. Med andra ord är vår bedömning att dagens
system med KA nått vägs ände, och förändringar är absolut nödvändiga. Det finns två huvudsakliga
vägar att gå.
Antingen förflyttas ansvaret för kontrollansvariga till Staten, detta kan organiseras i en mängd olika
former, men där den rimligaste utifrån dagens organisation är att detta placeras hos Boverket. Här kan
man givetvis fundera kring om det ska skapas en särskild organisation, men med tanke på att ansvaret
för föreskrifterna idag ligger hos Boverket kan man se det som en rimlig lösning.

14

Det andra alternativet, som givetvis också kan kombineras med ett ändrat huvudmannaskap, är att se
över och stärka de existerande föreskrifterna, samt att det också skapas en rättssäker hantering och
prövning kring KA:s ansvarsroll.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att verka för att en lagstiftning avseende kommunal förköpsrätt återinförs, formerna för detta bör
utredas.
att verka för att Plan- och bygglagen förändras i syfte att möjliggöra en smidig aktualisering av äldre
stads-/detaljplaner så att de följer kommunens intentioner kring samhällsutvecklingen.
att förändra systemet för kontrollansvariga enligt PBL så att ansvaret fullt ut ligger hos staten, t.ex. i
form av Boverket, alternativt annat organ.
att oavsett ställningstagande till attsats 3, verka för att stärka föreskrifterna från Boverket samt
säkerställa en rättssäker prövning av Kontrollansvarigas verksamhetsutövning .
att motionen överlämnas till länsriksdagsgruppen.
Södertälje arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B4 Stärkt samhällsansvar kring markägande,
planering och byggande
Föredragande: Lars Bryntesson
Motionen behandlar samhällsplanering, vilken har stor betydelse för bland annat infrastruktur samt
byggande av nya bostäder i vår region. Dessa har ofta pekats ut som de två viktigaste faktorerna för
regionens fortsatta utveckling. Det grundläggande ansvaret för såväl bostadsförsörjning som
detaljplaner ligger hos kommunerna. Detta ligger kvar men sedan den 1 januari har landstinget blivit
region. Genom detta har vi i regionen fått en starkare ställning vad gäller samhällsplanering samt
övertagit en del av det ansvar som tidigare legat på staten (länsstyrelsen), främst regional
transportinfrastruktur. Med det ökade ansvaret följer också vissa nya befogenheter och verktyg. Det
finns också planer på att inom kort stärka det regionala ansvaret för bostadsplaneringen.
Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till motionens två första förslag om att dels återinföra den
kommunala förköpsrätten, dels verka för en förändring av Plan- och bygglagen (PBL) så att
kommunens intentioner kring samhällsutvecklingen kan få bättre och snabbare genomslag. När det
gäller kommunala förköpsrätt avskaffades en sådan av den moderatledda regeringen 2007-2010. Den
form som fanns tidigare innebar att kommunen, efter genomförd fastighetsaffär, hade möjlighet att gå
in i köparens ställe och förvärva en fastighet som hade tillräcklig samhällsnytta för att motivera ett
förköp. Därmed betalade kommunen samma köpeskilling som köpare och säljare enats om, dvs
säljaren drabbades inte. Efter avskaffandet av kommunal förköpsrätt har kommuner fått betydligt
svagare ställning, och i aktuella fall tvingats in i marknadsmässig budgivning som bidragit till att
pressa fastighetspriset uppåt. Distriktsstyrelsen instämmer i att den kommunala förköpsrätten är en
bättre form, och föreslår därför bifall till den första att-satsen. När det gäller motionens andra förslag
om förändring av Plan- och bygglagen (PBL) i syfte att möjliggöra en smidig aktualisering av äldre
stads/detaljplaner så att de följer kommunens intentioner kring samhällsutvecklingen så delar
distriktsstyrelsen även här motionärernas bedömning och ställer sig positiv till förslaget. Det borde
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även med dagens PBL vara möjligt att uppnå det motionärerna önskar, men sannolikt är det med
dagens regelverk en alltför komplicerad process, till följd av lagen inte är tillräckligt tydlig i detta
avseende. Distriktsstyrelsen ser behovet av en tydligare lagstiftning på denna punkt, och föreslår
därför bifall också till den andra att-satsen. När det gäller motionens tredje att-sats är distriktsstyrelsen
mer skeptisk till förslaget. En överföring av kontrollansvaret enligt PBL till staten skulle innebära
koncentration av ett mycket omfattande arbete till en statlig instans, Boverket eller annan, och måste
ställas i relation till ökade risker för exempelvis förseningar. Erfarenheterna från andra områden där
statliga myndigheter har ett mycket stort antal komplicerade ärenden att hantera ger anledning att vara
skeptisk till en sådan förändring. Mot denna bakgrund föreslår distriktsstyrelsen att den tredje attsatsen avslås. Däremot ser distriktsstyrelsen, i likhet med motionen, ett behov av att stärka styrningen
och säkerställa en rättssäker prövning av de kontrollansvarigas verksamhetsutövning, och föreslår att
den fjärde att-satsen bifalles. Likaså bör motionen, jämte detta yttrande, överlämnas till
länsriksdagsgruppen för uppföljning.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1, 2, 4, 5.
att avslå att-sats 3.

Motion B5 Bostadskreditinstitut för en ny bostadspolitik
Haninge
Enskild motion
Motivering
Vi behöver skapa nya sätt för att finansiera bostadsproduktionen. I debatten om en ny bostadspolitik
har förslag förts fram att använda ett verktyg för staten, så kallade sociala obligationer för att
finansiera fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. De går att jämföra med dagens gröna
obligationer som används för att finansiera offentliga miljöinvesteringar.
Tanken är att ett självständigt bostadskreditinstitut skulle vara självfinansierat med att ge ut
obligationer. Det skall vara en statlig garanti för bostadsproduktionen inom den nationella
bostadsförsörjningsplanen. Resurserna institutet förfogar över skall användas efter vanlig
kreditprövning till att finansiera byggprojekt som vunnits i den kommunala upphandlingen av
ekonomiskt överkomliga hyresrätter.
Bostadskreditinstitutet skall kunna utjämna konjunkturnedgångar för att hålla en jämn
bostadsproduktion över tiden och se till att behovet av hyresrätter tillgodoses i dåliga och goda tider.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att arbeta för att skapa ett bostadskreditinstitut som är uppbyggd av obligationslån för byggande av
hyresrätter.
att uppdra till Stockholms riksdagsgrupp för Socialdemokratiska Arbetarepartiet att arbeta för ett
bostadskreditinstitut som är uppbyggd av obligationslån för byggande av hyresrätter.
Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke Antagen av
BYGGSOSSEN Haninge, Byggnads socialdemokratiska förening den 29 oktober 2018.
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-22, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion B5 Bostadskreditinstitut för en ny bostadspolitik
Föredragande: Lars Bryntesson
Motionen för fram en idé som syftar till att bygga fler bostäder. Behovet av framför allt fler
hyresbostäder har ofta pekats ut som en av de viktigaste faktorerna för regionens framtida utveckling.
Det grundläggande ansvaret för såväl bostadsförsörjning ligger hos kommunerna. Detta ligger kvar
men sedan den 1 januari har landstinget blivit region och därmed fått en starkare ställning genom att
överta en del av det ansvar som tidigare legat på staten (länsstyrelsen). Med det ökade ansvaret följer
också vissa nya befogenheter och verktyg. Vårt partidistrikt i Stockholms län kommer under
kommande år, och i samarbete med Stockholms stads partidistrikt, att bedriva ett gemensamt arbete
med att utveckla vår politik för Stockholmsregionen. Detta arbete kommer sannolikt bl.a. att fokusera
frågor om bostadsbyggande. I avvaktan på detta arbete bedömer distriktsstyrelsen att motionens
förslag inte kan bifallas. Det finns andra vägar att uppnå det goda syfte som motionen har, vilka bör
prövas i första hand.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion B6 Enskildas rätt att överklaga detaljplan bör inte väga tyngre än
integrationsprocessen
Solna
Enskild motion
Motivering
Vid upprättande av en översiktsplan ska myndigheter i samråd med berörda intressenter ha rätt att yttra
sig om det liggande förslaget. För att sedan i ett senare led, om så önskas, överklaga det beslut som
läggs fram till detaljplan. Kommunen samt intressenter, närmare bestämt sakägare, har rätt att
överklaga detaljplanen. Med sakägare menas fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättshavare, boende
och föreningar som direkt berörs av detaljplanen. Det är i princip länsstyrelsens roll att antingen
fastställa eller upphäva överklagande prövningen.
Länsstyrelsen har inte rätt att överklaga kommunens detaljplan eftersom kommuner har
självbestämmanderätt i frågor som rör marken inom kommunen, enligt plan- och bygglagen. I en
studie från Kungliga tekniska Högskolan visar att alla de 292 antagandebeslut för detaljplaner som
fattades i någon av Stockholms läns 26 kommuner under 2013 har cirka 27 procent av
antagandebesluten överklagats men att särskilt samhällsviktiga planer samt bostadsplaner överklagats i
betydligt större utsträckning än så. Enligt studien överklagades totalt 5 000 av alla de 10 000 bostäder
som antogs. Vidare har studien klargjort att de som överklagar inte är representativa för befolkningen
vare sig vad gäller ålder, utbildning, köpkraft eller födelseland. Därför bör en avvägning mellan
allmänna och enskildas intresse att övervägas, viktiga principfrågor som rör kommunens uppbyggnad
bör inte ändras genom att enskilda överklagar kommunens belsut att anta en detaljplan.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ta bort rätten för enskilda sakägare och samråd, bortsett
från huvudman, att kunna överklaga detaljplaner i kommunerna.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion B6 Enskildas rätt att överklaga detaljplan bör inte
väga tyngre än integrationsprocessen
Föredragande: Lars Bryntesson
Motionen tar upp problemet med att många detaljplaner överklagas, och kopplar detta till den
generella rätten för enskilda sakägare att överklaga. Distriktsstyrelsen anser att det är ett problem att
många detaljplaner, inte minst för bostadsbyggande, överklagas utan rimliga skäl och kan se flera
anledningar till detta. En är problemet med långa handläggningstider på berörda myndigheter, vilket i
sig skapar motiv för överklagande genom att verkställigheten skjuts upp för en längre tid. En annan
anledning kan vara bristande kvalitet i de detaljplaneprocesser som kommunerna svarar för, och som
bland annat kan användas för att skapa enighet och uppslutning kring samhällsplaneringen.
Distriktsstyrelsen anser däremot inte att ett generellt avskaffande av enskilda sakägares rätt att
överklaga skulle vara rätt väg att gå. Vissa justeringar i Plan- och bygglagen har redan gjorts i syfte att
begränsa antalet överklaganden. Rätten att få sin sak prövad juridiskt måste dock vara lika för alla,
oaktat ekonomisk kapacitet eller social ställning, och bör därför i grunden kvarstå. Istället bör andra
vägar prövas för att minska förekomsten av överklaganden. Exempelvis skulle sannolikt snabbare
handläggning minska benägenheten att överklaga utan rimliga skäl. En snabbare handläggning får
dock inte nagga på rättssäkerheten.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion B7 Behov av bostäder för äldre
Nynäshamn
Motivering
Som alla västländer har även Sverige en växande andel äldre och äldre-äldre. Många av dem bor i hus
eller lägenheter som inte längre är anpassade till deras avtagande fysiska förmåga att gå i trappor,
skotta snö men även ofrivillig isolering. Många vill därför förändra sitt boende på ålderns höst för att
få bättre tillgänglighet, närmare till service och kommunikationer och socialt umgänge med andra
pensionärer. Det råder en akut brist på anpassade bostäder för alla dessa åldre
Alla möjliga beteckningar florerar för att namnge behovet av anpassade bostäder för den delen av den
äldre befolkningen som inte har så stora behov att de kan söka särskilt boende., t.ex. seniorbostäder,
trygghetsboendet, tillgängliga bostäder, serviceboendet mellanboendet .Ingen kan med bestämdhet
säger vad dessa boenden ska innehåller, det finns helt enkelt ingen norm .Det är heller inte klart vem
som ansvarar att byggandet kommer igång. Är det enskilda byggherrar, kommunerna, staten ?
Och då kommer vi till finansieringen. Vi vet att hyran för nybyggda bostäder i denna kategori är
mycket hög och för de flesta ensamstående pensionärerna, även de som är berättigade till bostadstillägg, en ekonomisk omöjlighet. Det får inte vara ett privilegium för de besuttna att skaffa sig en
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tillgänglig och till äldre anpassad bostad, det måste byggas bostäder med rimliga hyror som kan
efterfrågas av flertalet.
Det behövs ett statligt investeringsstöd som också går till byggande av äldrebostäder på en nivå som
verkligen stimulerar till byggande av både trygghetsboenden och särskilda boenden

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Med hänvisning till ovanstående text hemställer jag distriktsstyrelsen får i uppdrag
att aktivt verka för att de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av tillgängliga, anpassade
bostäder för äldre förbättras
att arbeta för att man hittar en normerande beteckning för dessa äldrebostäder
Stephanie Listerdal
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B7 Behov av bostäder för äldre
Föredragande: Ulrika Falk
Jämfört med andra OECD-länder har Sverige en åldrad befolkning med en hög andel som är över 80
år, men också relativt friska äldre. Allt fler äldre väljer att bo kvar i sin egen bostad och få insatser från
den kommunala hemtjänsten. En förklaring till detta är, förutom att många äldre önskar bo kvar i sin
ursprungliga bostad, svårigheterna för många att hitta en bostad som motsvarar deras behov. Enligt
SCB beräknas åldersgruppen 65 år och äldre öka med drygt 300 000 personer under den kommande
tioårsperioden. Den demografiska utvecklingen innebär att behoven av anpassade bostäder kommer att
öka kraftigt. Bostaden måste fungera och vara trygg även vid t.ex. nedsatt rörlighet eller försämrad
syn. Dessutom upplever många äldre i dag ensamhet och social isolering i sina bostäder, vilket inte
sällan bidrar till psykisk och fysisk ohälsa. För att möta behoven hos äldre krävs flera olika
boendealternativ. Som motionären nämnt är t.ex. seniorboenden och trygghetsboenden exempel på
lösningar som kommunerna i dag använder sig av för att möta målgruppens behov av trygga boenden.
Dessa boendeformer kräver dock i regel både kötid och eget kapital vilket kan utgöra ett hinder för
dem som varken har tillräckligt lång kötid eller tillräckligt med kapital för att kunna lösa sin
boendesituation på egen hand, när det inte längre upplevs tillräckligt tryggt att bo kvar hemma. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om ett antal åtgärder för att underlätta
bostadssituationen för äldre; exempelvis en ny lag om bostadsanpassningsbidrag. Även beslut om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer har tagits. Stödet ska
stimulera ombyggnation och nybyggnation av bostäder för äldre och inbegriper även anpassningar i
bostaden för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet. Även
om bostadsförsörjningen primärt inte ska vara socialtjänstens ansvar utan äldres bostadsbehov så långt
det är möjligt ska tillgodoses på den ordinarie bostadsmarknaden, har regeringen även öppnat för
kommunerna att införa särskilda boendeformer för äldre som främst behöver stöd och hjälp i boendet
och annan lättåtkomlig service, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende. Genom detta tydliggörs
kommunernas möjligheter att inrätta mindre resurskrävande särskilda boendeformer för äldre personer
som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service, vilket bedöms kunna
förbättra livskvaliteten väsentligt. I de fall fler äldre bor på samma ställe finns även potential för att
kunna effektivisera och förbättra hemtjänstinsatserna. Trots de ovan beskrivna insatserna kvarstår
faktumet att bristen på tillgängliga bostäder för äldre är stor, och distriktsstyrelsen delar motionärens
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mening att Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ska fortsätta verka för förbättrade
förutsättningar för fler anpassade bostäder, och olika former av boenden, för att möta äldres behov.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion B8 Maxtak för ränteavdrag
Nacka
Motivering
Har vi verkligen råd att fortsätta ta från de fattiga och ge till de rika?
SVT visade i en undersökning 2015 att den rikaste tiondelen av Sveriges hushåll får 2000% så mycket
i subventioner för sitt boende, dvs 20 gånger mer i subventioner för sitt boende genom ränteavdrag
som den fattigaste tiondelen. 82% av de ca 30 miljarderna som ränteavdraget då uppgick till årligen
gick till den rikare hälften av befolkningen.
Den här summan på 30 miljarder ur statsbudgeten kommer växa sig allt större över tid, även om det
kan variera enskilda år. Mycket pekar på att räntorna kommer börja gå upp, om detta händer kommer
den där summan på 30 miljarder att öka kraftigt och tillslut äta upp det mesta av statens
reformutrymme. KI fastslog 2017 i sin prognos att kostnaden för ränteavdragen kommer uppgå till ca
60 miljarder inom bara några år. Kan jämföras med hela statens polisorganisation som 2015
budgeterades till 21 miljarder för att få perspektiv.
Argumentet för att inte ändra ränteavdragen har länge varit att det kommer påverka väldigt
många familjer som räknat med dessa avdrag när de köpt sin bostad. Det går att ta hänsyn till
samtidigt som statens kostnader begränsas. SCB visar att ett antal personer i Sverige får över 1 miljon
årligen i ränteavdrag, det påvisar en kraftig skevhet. För att få över 1 miljon i avdrag måste personen
ha flera miljoner i årlig inkomst och äga en fastighet (eller andra kapitaltillgångar) värd tiotals
miljoner för annars får denne ej lån i den storlek. Som present får personen sedan 1 miljon tillbaka av
alla som arbetar men som inte får dessa ränteavdrag. Det finns alltså inget tak för hur mycket en
person kan få i ränteavdrag. Utan ju mer pengar hen tjänar, ju större lån denne kan ta, ju dyrare
fastighet hen äger, desto mindre skatt får hen betala jämfört med andra.
Det mest rimliga steget att ta här vore att börja sätta ett tak på hur mycket en person kan få ta ut i
ränteavdrag exempelvis att man max får avdrag på 22 000 kronor per år. Då missgynnas inte vanliga
familjer som lånat till sin bostad utan avdraget finns kvar, men den hålls inom en rimlig gräns. Så
innan kostnaden för ränteavdragen skenar iväg fullständigt vid räntehöjningar yrkar därför motionären:

Vid medlemsmöte den 29 november i Nacka Arbetarekommun beslutade möte att anta motionen som
AK:s egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att En utredning tillsätts för att begränsa statens kostnader för ränteavdraget
att Ett maxtak på ränteavdragets storlek införs
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Alvin Berggren
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B8 Maxtak för ränteavdrag
Föredragande: Patrik Isestad
Mycket talar för att dagens system för ränteavdrag behöver reformeras. Dels genom skevheter som
motionären påpekar och dels av andra. Exempelvis att avdraget riskerar att gynna ett ohållbart
konsumtionsbeteende och att avdraget är en ogynnsam konstruktion för statskassan eftersom det inte
är kopplad till någon motsvarande intäkt. I svåra tiden för statskassan kan underskott späs på av
skenande ränteavdrag på grund av höjda räntor. Idag sker en trappning av avdraget ner till 21% av
räntekostnaden efter 100 000kr. Något maxtak finns inte. Socialdemokratin kan beskrivas som något
obestämd i sin uppfattning av ränteavdragen. En tanke var att de skulle möjligöra för exempelvis
egnahemsrörelsen att skaffa sin första egna bostad. Syftet var som så många andra av våra
välfärdssystem att den enskilde skulle kunna fördela sina kostnader över tid genom statlig hjälp. I
början av sitt husägande erbjöds man avdrag på sina räntekostnader i stor omfattning eftersom
lånebeloppen var höga. Under senare delen av sitt ägande sjönk avdragen eftersom man hade
amorterat av sina lån. Statens åtagande skulle i tanken då vara begränsat i tid och dessutom
"kompenseras" av intäkter från en fastighetsskatt i andra delen av kalkylen. Troligen var
konstruktionen daterad redan i och med avregleringen av kreditmarknaden den påföljande massiva
utvecklingen av hushållens skuldsättning. Som ännu en "spik i kistan" kom sedan avskaffande av
fastighetsskatten i dess dåvarande form. Socialdemokraterna i Stockholms län är beredda att se över
alla skatter och avdrag för att med den bredaste majoritet i riksdagen få stabila uppgörelser för en
skattereform. Det viktiga är att man ser helheten och att alla förändringa hänger ihop. En god ekonomi
är grunden för en fungerande välfärd. Beträffande ränteavdragen specifikt är det viktigt att ta hänsyn
till att många hushåll har baserat sin livs största investering på de regler som gäller idag. En ryckighet
från politiken kan därför få förödande konsekvenser för ekonomin som helhet och människor i
synnerhet. Motionären föreslår att en utredning tillsätts för att begränsa statens kostnader för
ränteavdraget. Socialdemokraternas inställning är avvaktande framtill att en bredare reform inom
skattesystemet där ränteavdragen kan ingå som en faktor. Att sats 2 föreslås att den avslås eftersom
den står logiskt motsats till attsatsen om att utreda. Man bör i god socialdemokratisk tradition utreda
innan man beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion B9 Reglera andrahandsmarknaden för bostadsrätter
Solna
Motivering
Blandade boendeformer är en av de absolut lättaste och mest kraftfulla sätt att råda bot på
socioekonomisk utsatthet och segregation. Att blanda villor, små hyresrätter, bostadsrätter,
studentboenden och så vidare tätt i ett område gör att ett område får ett brett spektra av alla samhällets
skikt och grupper. En kommun har lyckats när en stadsdel nämns vid namn och det inte ger någon en
förutfattad mening om din livssituation.
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Ett ämnesområde som i dagsläget är underprioriterat är andrahandsuthyrning. Under alliansens tid vid
makten avreglerades hyresmarknaden för bostadsrätter i syfte att få fler privatpersoner att hyra ut sina
lägenheter. Avregleringen innebär att bostadsrättsinnehavare i nuläget får ta ut betydligt mer i hyra vid
andrahandsuthyrning än vad en hyresrättsinnehavare får.
En hyresrättsinnehavare kan vid uthyrning i andra hand kräva sin faktiska hyra, samt eventuellt ett
mindre påslag för möblemang. En bostadsrättsinnehavare däremot får mycket friare tyglar vid
hyressättning, i beräkningen för vad som får tas ut i hyra ingår avgifter, räntor, och mer eller mindre
godtyckligt valda andra kostnader. Detta har lett till att kostnaderna på andrahandsmarknaden för
bostadsrätter skenat, i den svåra bostadsbrist som råder i Stockholmsområdet kan människor nu
förvänta sig att betala runt 15.000 kronor i månaden för en tvåa i en förort.
Det största problemet i sammanhanget är inte bara att det blivit friare hyressättning för bostadsrätter,
men också att möjligheterna att bekämpa ockerhyror kraftigt begränsats. I fall när det gäller
andrahandsuthyrning av hyresrätter kan hyresgästen alltid vända sig till hyresnämnden och överklaga
hyran. Hyresvärden blir då skyldig att betala tillbaka hela summan som överstigit vad som anses vara
en skälig hyra, för upp till 12 månader tillbaka. I de fall det gäller en bostadsrätt däremot blir
hyresvärden inte skyldig att betala tillbaka något alls, utan är istället tvungen att lägga hyran på en
skälig nivå tills kontraktstidens slut. Vad som då händer är att hyresvärden säger upp hyresgästen och
hittar någon annan som kan betala en högre hyra, något som inte är så svårt i en situation då människor
är desperata efter att hitta boende. På så sätt kan höga hyresnivåer vidhållas, helt utan konsekvenser
för hyresvärdarna.
Ockerhyror bidrar till segregerat boende, i praktiken handlar det om ett system med marknadshyror,
där de som har råd får bo var de vill, och de som inte har råd förpassas till mindre attraktiva områden
eller trångboddhet.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att stärka hyresgästernas ställning på andrahandsmarknaden
för bostadsrätter avseende hyran
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B9 Reglera andrahandsmarknaden för bostadsrätter
Föredragande: Claes Thunblad
Motionärerna tar upp frågan om andrahandsuthyrning och konsekvenserna av det beslut som tidigare
alliansregering drev igenom med syfte att få fler att hyra ut sin bostadsrätt i andrahand. De nya
reglerna innebar bland annat att det blev lättare att hyra ut i andrahand och uthyraren gavs större frihet
att bestämma hyresnivån. Andrahandshyran ska utgå från uthyrarens kapital- och driftskostnad, där
kapitalkostnaden beräknas på marknadsvärdet. Dessutom har uthyraren rätt att ta ut ersättning för
slitage, om lägenheten hyrs ut möblerad. Vid uthyrning av hyresrätter i andra hand är det fortfarande
bruksvärdet som ska styra hyressättningen. Eventuella tvister avgörs i hyresnämnden, men i de fall
hyran bedöms som för hög finns med de nya bestämmelserna ingen regel som säger att uthyraren är
skyldig att betala tillbaka, utan hyran får då sänkas och gälla från en ny tidpunkt. Sedan de nya
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reglerna kom på plats har det framför allt i storstadsområdena uppstått en situation med ockerhyror,
som förstärker en redan segregerad bostadsmarknad och stänger ute grupper med svagast
hushållsekonomi. Även rörligheten på bostadsmarknaden har motverkats, då de nya
uthyrningsreglerna gjort det enklare att behålla en bostad som man inte har för avsikt att bo i. Nyligen
gjorde Boverket, på uppdrag av regeringen, den första kartläggningen någonsin av
andrahandsmarknaden i Sverige. I Stockholm beräknades, enligt mediarapporter, att över 90 procent
av bostäderna i andra hand hyrts ut till överhyror. I snitt tar uthyraren ut mer än det dubbla av
grundhyran, när ett rimligt påslag enligt hyresnämnden bör ligga på 5-15 procent. Kartläggningen
visar att ockerhyror är ett faktum i hela staden och högsta påslagen på grundhyran görs i Vallentuna
och i Danderyd. Distriktsstyrelsen anser att skatter, regler och styrmedel som styr bostadsmarknaden
måste ser över som helhet, en ny social bostadspolitik måste utvecklas och hyresrätter till rimliga
boendekostnader måste premieras. Den avreglering som tidigare borgerlig regering genomförde av
marknaden för andrahandsuthyrning har stärkt uthyrarens position på den bostadssökandes bekostnad.
Motionärernas förslag till kongressen skulle kunna spetsas till, då många socialdemokrater på
nationell, regional och lokal nivå driver frågan om att stärka hyresgästerna ställning på
andrahandsmarknaden. Men distriktsstyrelsen väljer trots detta att bifalla motionen. De allvarliga
konsekvenser som vi ser på andrahandsmarknaden måste belysas och vi socialdemokrater bör driva på
för att stärka den bostadssökandes situation på bostadsmarknaden, verka för minskad
boendesegregation och lägre boendekostnader.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Folkhälsa och Sjukvård – FHS
Motion FHS1 Statligt friskvårdsbidrag
Botkyrka
Motivering
Under en längre tid har vi tyvärr kunnat se klyftorna växa i Sverige. Trots en god ekonomisk
utveckling där tillväxten i ett internationellt perspektiv varit bra, har det skapats ökade klyftor,
framförallt mellan de som har en fast förankring på arbetsmarknaden och de som på olika sätt befinner
sig utanför eller i arbetsmarknadens utkanter. Vissa är i arbetslöshet, och andra i olika typer av kortare
eller otrygga anställningar.
Denna klyfta tar sig många uttryck hos dem som drabbas: ekonomisk utsatthet, minskad trygghet och
en större oro inför framtiden.
Ett område kopplat till detta som inte brukar få så mycket uppmärksamhet är den ökande ojämlikheten
i möjligheterna till god hälsa. För dem som har ett arbete finns ofta möjligheter att ta del av olika slag
av personalvårdsförmåner, som inte sällan är subventionerade med olika typer av avdragsmöjligheter
som samhället bekostar. Ett tydligt exempel är det så kallade friskvårdsbidraget, som idag ger
arbetsgivare möjligheten att ge personalen upp till 5 000 kr per år för olika typer av utgifter som är
relaterade till friskvård, exempelvis gymkort, träningsavgifter, simning etcetera.
Personer som står utanför arbetsmarknaden saknar med andra ord denna möjlighet och ges alltså sämre
förutsättningar att deltaga i friskvårdsrelaterade aktiviteter.
Ett sätt att lösa detta problem med ojämlika möjligheter är att inrätta ett kompletterande statligt
friskvårdsbidrag, som riktar sig till dem som saknar den möjligheten hos en arbetsgivare. Detta skulle
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givetvis medföra kostnader, men å andra sidan skulle en ökad friskvård sannolikt också minska
framtida indirekta kostnader relaterade till ohälsa, exempelvis inom sjukvården, så totalt sätt skulle en
sådan reform anses kunna vara självfinansierande.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att det införs ett statligt friskvårdsbidrag som komplement till det nuvarande systemet med friskvård
för arbetstagare
att Socialdemokraterna i Stockholms län tar motionen som sin egen och skickar/driver den till högre
instanser
Tomas Bergqvist.
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS1 Statligt friskvårdsbidrag
Föredragande: Azadeh Rojan Gustafsson
Det finns många vetenskapliga studier som visar på att arbetslöshet har en negativ påverkan på hälsan
och individens livslängd. I gruppen långtidsarbetslösa återkommer också den psykiska ohälsan, som
idag är ett av våra största folkhälsoproblem. Motionären ser fördelarna med att personer som befinner
sig långt från arbetsmarknaden uppmuntras till att röra på sig mer och vill därför införa ett statligt
friskvårdsbidrag. Distriktsstyrelsen anser att motionären tydligt pekar ut konsekvenserna av
arbetslöshet och stillasittande och instämmer i de långtgående konsekvenserna för individen och
samhället. Styrelsen menar dock att den viktigaste åtgärden för att bemöta konsekvenserna av
arbetslöshet är att bekämpa arbetslösheten. Under de senaste fyra åren med en rödgrön regering har
flertal arbetsmarknadspolitiska åtgärder genomförts för att få fler i arbete. Som exempel kan
avskaffande av Fas 3 nämnas och införandet av extratjänster inom välfärden som lett till att
tiotusentals fler kommit i arbete. Framåt vill vi Socialdemokrater göra ännu mer, bl.a. 500 miljoner
kronor till kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Distriktsstyrelsen, lik vetenskapliga studier, menar på att människan är en produktiv varelse som mår
bra av att arbeta och den mest betydande insatsen, som staten kan göra, är att skapa arbetstillfällen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FHS2 Idrottsrörelsen – Sveriges största folkrörelse
Tyresö
Motivering
Inledning
Alla barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Därför är
det viktigt att avgifterna är låga, så att inte idrottsutövandet blir en klassfråga. Det ska inte heller
finnas några barriärer som utestänger någon från att delta. Alla ska ha samma rätt och samma värde,
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där kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning inte spelar
någon roll. Vi ska alltid sträva efter ett föreningsliv utan fördomar och diskriminering, där barn och
unga kan växa och utvecklas i en trygg miljö och där idrottsutövandet bygger på lust och glädje. Det
ska vara roligt att träna, tävla och röra på sig - idrotten ska få oss att må bra.
Idrottsrörelsen är den största folkrörelsen i Sverige. Den bidrar med livskvalitet, folkhälsa och en
meningsfull fritid för både unga och äldre. För många skulle livet te sig tomt utan idrott.
Under de senaste åren har hälsoklyftan mellan olika grupper ökat i samhället, där hälsa har blivit en
klassfråga. Man kan se detta om man jämför medellivslängd och bostadsort. I ett välbärgat
bostadsområde är oftast medellivslängden högre än i ett mer utsatt område. Kostnaderna för ohälsan i
samhället ökar också. Det finns fler orsaker till detta, men om fler kom i rörelse skulle ohälsan minska.
Det är belagt att regelbunden motion har effekter som minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar,
minskad risk för frakturer och förbättrad balans- och koordinationsförmåga, samt minskad risk för
belastningsskador, vilket i förlängningen leder till minskade sjukvårdskostnader.
Enligt Riksidrottsförbundet har idrottande ungdomar bättre självkänsla, begår färre brott och dricker
mindre alkohol än jämnåriga som inte är engagerade i idrottsföreningar.
Det är därför viktigt att idrottsrörelsen även fortsättningsvis kan ha verksamhet på anläggningar och i
lokaler som är välutrustade och anpassade för ändamålet men framförallt med kapacitet att
tillhandahålla speltid för alla utövare.
Anläggningar
Idag har idrottsrörelsen över tre miljoner medlemmar, 650 000 ideella ledare och 20 000 föreningar
över hela landet. Det är också en styrka att inom samma rörelse kunna organisera såväl barn- och
ungdomsverksamhet som motionsträning och elitidrott inom många olika idrotter. För att vi ska ha en
vital idrottsrörelse med stor variation måste det finnas gott om lokaler där man kan träna och tävla. På
många håll i Sverige, framför allt i de större städerna, är det stor brist på idrottslokaler, hallar och
anläggningar. Om det inte finns träningshallar så blir konsekvenserna att vi rör på oss i mindre
utsträckning, vilket är oroväckande, inte minst för våra barn och ungdomar. Bristen på möjlighet till
idrottande leder inte bara till ohälsa, det ökar också risken för att unga ska hamna snett i livet.
I Stockholm råder just nu stor anläggningsbrist, men trots en fortsatt stadig inflyttning och ökande
befolkning ser antalet idrottsanläggningar inte ut att öka i lika stor utsträckning. För att samhället
fortsatt ska kunna utnyttja de tidigare nämnda positiva effekter som idrottande har måste antalet
anläggningar kraftigt öka de kommande åren. Stockholmsidrotten tog under 2018 fram en rapport, Får
vi ta plats?, som pekar på det skriande behovet av anläggningar i Stockholm. För att Stockholmarna
ska ha samma tillgång till idrottsanläggningar som Göteborgare behövs 24 11-mannafotbollsplaner, 45
stora idrottshallar, 10 ishallar och 3 simhallar.
Det är viktigt att alla kommuner i Stockholms län tar krafttag för att ge alla barn och vuxna lika goda
möjligheter till idrott och rörelse som i resten av landet.
Idrottsanläggningar i Plan- och bygglagen
I en tid då det byggs många nya bostadsområden och befolkningen har ökat behövs ett omtag vad
gäller idrottsplatser. Fastän det inte finns någon definition av idrottsplats i plan- och
bygglagstiftningen kräver byggandet av en idrottsplats bygglov. Vid byggandet av nya
bostadsområden är det angeläget att planera för flera behov i ett bostadsområde. Därför borde
idrottsplatser definieras i PBL och finnas med som ett krav vid uppbyggandet av nya bostadsområden.
Idrottsanläggningar måste bli en del av samhällsplaneringen.
Nationell anläggningsfond
Ofta kräver uppförande av anläggningar stora investeringar av kommunerna som i alltför stor
utsträckning endast ser byggandet av anläggningar som en kostnad. För att fler anläggningar ska
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byggas behövs en ny typ av finansiering där kommunerna inte själva ansvarar för kapital till
uppförandet.
Ett sätt att säkerställa att anläggningar byggs kan därför vara att instifta en nationell anläggningsfond
från vilken kommuner kan söka bidrag för att bygga idrottsanläggningar.
Idrottens strategi – idrott hela livet
År 2013 tog Riksidrottsförbundet tillsammans med Sisu, idrottsutbildarna fram Strategi 2025. I
strategin tydliggör förbunden att idrottsrörelsen ska gå från en pyramid, där ungdomar utgör grunden
för sporten och sedan gallras för att skapa elit, till en rörelse där fokus ligger på att få så många som
möjligt att idrotta så länge som möjligt. Istället för att som nu, hoppa av i snitt vid 11 års ålder.

De lokala stödsystemen är uppbyggda för att ge stöd till barn och ungdomar som idrottar. För att
framöver kunna uppfylla målet om ”idrott hela livet” kan det vara nödvändigt att fundera på att
subventionera idrott även för äldre.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att motionen skickas till kommunala gruppen med syfte att verka för att fler idrottsanläggningar
kommer till i Stockholms län.
att idrottsanläggningar införs i Plan- och bygglagen.
att en nationell anläggningsfond instiftas.
att subvention av idrott även ska gälla äldre.
Tyresö Arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS2 Idrottsrörelsen – Sveriges största folkrörelse
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Distriktsstyrelsen delar motionens budskap om idrottens positiva värden för individer och samhället i
stort, men även om de utmaningar som Stockholmsregionens och Sveriges största folkrörelse har. Alla
barn och unga ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. I det starka
samhället ska det heller inte finnas några barriärer som utestänger någon från att delta. Alla ska ha
samma rätt och samma värde, där kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning
eller sexuell läggning inte spelar någon roll. I Stockholmsregionen som har stark tillväxt men även en
tydlig segregation kan idrotten bygga broar mellan människor. Både mellan medborgare som är födda
här men även bland personer som har kommit nya till vårt land. Idrottsverksamhet är positivt för att
bygga vårt samhälle starkt och för ett län som håller ihop. Distriktsstyrelsen är medveten om de
positiva effekter på framförallt hälsoområdet som forskning och beprövad erfarenhet visar att
idrottsverksamhet leder till. Det gäller till exempel att fysisk aktivitet ger bättre förutsättningar för att
klara av teoretiska studier men även tydliga positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa. Detta gör att
en satsning på idrott är att ses som en effektiv investering i vårt välfärdssamhälle. Minskade
hälsoklyftor är viktiga för ett samhälle som håller ihop. Det är även nödvändigt att arbeta med att
sänka trösklar till idrottsverksamhet och att ekonomisk styrka samt andra hinder inte får begränsa
möjligheterna till deltagande. Under lång tid har idrottens intressen kommit in sent i
samhällsbyggnadsprocessen och det är som framhålls i motionen påtagliga brister i
anläggningsutbudet i Stockholms län. Samtidigt är distriktsstyrelsen mycket medveten om det arbete
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som bland annat aktörer som Stockholms Idrottsförbund, Riksidrottsförbundet och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) bedriver på området. Det gäller bland annat för att få till ett bättre
samband mellan den övergripande stadsbyggnadspolitiken och de specifika behoven som vår största
folkrörelse har. Idrotten behöver komma in tidigare i stadsbyggnadsprocesserna i kommunerna, men vi
behöver även stärka den långsiktiga finansieringen av anläggningar och kompetensstöd till offentliga
politiker och tjänstemän, speciellt i kommunerna. Distriktsstyrelsen har noterat att både Sveriges
Kommuner och Landstings styrelse och Riksidrottsstyrelsen har ställt sig positivt till en form av
nationell anläggningsfond. Vidare har berörda departement i Regeringskansliet medverkat i arbetet
med att analysera upplägget för en eventuell framtida anläggningsfond. Hur den ska utformas kan
diskuteras i detalj, men i det arbetet finns erfarenheter att inhämta från Norge och Danmark som under
en tid genomfört ett arbete med den här inriktningen. Stockholms läns kommuner har ett betydande
ansvar för att framöver höja ambitionerna vad beträffar underhåll av befintliga anläggningar och
byggandet av nya. Idrottsrörelsen som enligt den svenska modellen drivs som en folkrörelse bygger
till mycket stor del på ideellt ledarskap. Dessa ledare är värda bättre anläggningsförutsättningar. Det är
distriktsstyrelsens uppfattning att det möjligen kan vara rätt väg att gå att idrottsanläggningar skrivs in
i Plan- och bygglagen (PBL). Samtidigt är PBL redan idag tydligt detaljreglerad. Distriktsstyrelsens
uppfattning är att när PBL i framtiden ses över bör en viktig punkt vara att det ska analyseras om
idrottsanläggningar ska skrivas in i den uppdaterade utformningen av lagen. Inom idrotten genomförs
nu ett intressant strategiarbete, Strategi 2025. Inom ramen för denna strategi och förflyttningen från
triangel till rektangel (https://www.strategi2025.se/ ) är det bland annat ett mer betydande fokus än
tidigare på idrott under hela livet. Det är mycket tydligt från forskning och beprövad erfarenhet vad
idrott för äldre ger för positiva effekter för individer och vårt samhälle, inte minst för den fysiska och
psykiska hälsan. Viktigt i den framtida idrottspolitiken är emellertid att de ekonomiska satsningarna på
idrott bland våra äldre medborgare inte får ta resurser från barn- och ungdomsidrotten.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1, 3.
att anse att-sats 2, 4 besvarad.

Motion FHS3 Tillgänglighet till natur och utnyttjande av vandringsleder
Norrtälje
Motivering
Vi som skriver denna motion är fritidsmotionärer. På en vandring utmed Roslagsleden
uppmärksammade vi att leden gör ett uppehåll på cirka 200 meter strax efter Länna Vägskäl. Vid
efterforskningar har det visat sig att den nya fastighetsägaren inte godkänner att Roslagsleden går
genom hans mark. Han har därför sagt upp avtalet som tecknats mellan tidigare fastighetsägare och
Norrtälje kommun.
Roslagsleden är cirka 19 mil lång, och är etablerad sedan länge. Den går genom sex kommuner i
Stockholms Län och den är en del i en led som har sin början i Grekland och fortsätter till norra
Finland.
Behovet av rekreation i skog och mark är viktigt för folkhälsan, för individer i alla åldrar och
samhällsklasser. Forskning visar att resursstarka individer vistas allt mer i naturen medan resurssvaga
grupper vistas allt mindre i naturen. Detta enligt Benjamin Billet Friluftsstateg på Länsstyrelsen i
Stockholm i SVT Nyheter den 28 oktober 2018 med anledning av att regeringen bestämt att år 2020
ska bli ett friluftsår.
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Vi skriver denna motion för att vi anser att alla har rätt att vistas i naturen och att skyddet av våra
vandringsleder måste stärkas.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att kommunerna värnar vandringsleder genom att försöka hitta lösningar med aktuella markägare.
att kommunerna främjar friluftsliv genom att aktivt ta fram och/eller värna rastplatser och
vandringsleder.
att överlämna motionen till partidistriktets kommunala grupp för vidare hantering.
Anne Wiklund och Gunnel Brink Holm
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-28, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS3 Tillgänglighet till natur och utnyttjande av
vandringsleder
Föredragande: Patrik Isestad
Detta är en fråga som ligger arbetarrörelsen mycket varmt om hjärtat sedan lång tid. Vår självklara
uppfattning är att natur och mark ska vara tillgänglig för allmänheten. På senare tid har alltmer av våra
gemensamma ytor inmutats av privata intressen ofta i direkt strid mot gällande lagstiftning. I fallet
som nämns ovan kan inte styrelsen ha någon direkt uppfattning utan mer fakta, men det kan ändå ses
som en del av en olyckig trend. Vi bör som parti agera kraftfullt på alla nivåer för att hindra den
pågående utvecklingen och gynna tillträde till vandringsleder och annan natur.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion FHS4 Nyetablera BB i Nacka
Nacka

Motivering
Nyetablera BB i Nacka
Fram till mitten av 1990-talet hade Nacka ett akutsjukhus med förlossningsvård. Nacka BB var till och
med så bra att det vann pris för sin verksamhet. Ändå lades det ned då underlaget ansågs vara för litet.
Socialdemokraterna i Nacka var starkt emot detta beslut.
Idag växer Nacka, Värmdö och Tyresö kraftigt. Det är en expansiv del av Stockholmsregionen med
hög inflyttning och tillväxt. I juni 2017 passerade Nacka 100 000 invånare och 2030 beräknas vi vara
140 000 personer som bor i kommunen. Dessutom ligger Nacka sjukhus centralt och med ett
fullvärdigt akutsjukhus med BB skulle fler upptagningsområden kunna inkluderas, så som t.ex.
Haninge och Huddinge.
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Idag är bristen på barnmorskor på förlossningsenheterna i Stockholm stor. Det handlar om lönen, men
lika mycket om arbetsmiljön. Med ett återskapat Nacka BB skulle det kunna vara en enhet som
lockade barnmorskor, som nu lämnat förlossningsvården, att återvända. Dessutom skulle Nacka BB
kunna vara s.k. barnmorskestyrt.
Läget för kvinnor som ska föda i Stockholmsregionen är mycket oroande. Många hänvisas till sjukhus
i andra län och städer, exempelvis Uppsala och Eskilstuna. Därtill kommer rapport efter rapport om
hur förlossningsskadorna ökar. Det är inte hållbart. Ingen kvinna ska vara rädd för sin egen eller
barnets hälsa eller känna sig osäker om hon kommer få plats när det är dags att föda eller.
Ingen kvinna ska behöva vara rädd inför sin förlossning! Det är dags att vi Socialdemokrater tar krisen
inom förlossningsvården på största allvar genom att prioritera kvinnovården.
Därför yrkar S-kvinnor i Nacka
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Nacka sjukhus utvecklas till ett akutsjukhus,
och för att en nyetablering av ett fullvärdigt BB i Nacka sker
Gunnel Nyman Gräff Åsa Norrman-Grenninger Majvie Swärd
Johanna Kvist Eva Åhlström Ewa Jäderberg
Bushra Albazi Lovisa Emanuelsson
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som AK:s egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Nacka sjukhus utvecklas till ett akutsjukhus,
och för att en nyetablering av ett fullvärdigt BB i Nacka sker
Gunnel Nyman Gräff, Åsa Norrman-Grenninger, Majvie Swärd, Johanna Kvist, Eva Åhlström, Ewa
Jäderberg, Bushra Albazi och Lovisa Emanuelsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS4 Nyetablera BB i Nacka
Föredragande: Erika Ullberg
Motionen föreslår att Nacka sjukhus ska utvecklas till ett akutsjukhus och att en nyetablering av ett
fullvärdigt BB i Nacka sker. Distriktsstyrelsen delar helt motionens problembeskrivning av det
ansträngda läget i förlossningsvården i Stockholmsregionen. Platsbristen drabbar kvinnor som avvisas
och tvingas under värkarbete åka till andra landsting. Det är bedrövligt att den största regionen med
bäst förutsättningar inte kan ge alla kvinnor rätt att få föda på våra sjukhus. Vi håller med om att det
behövs fler förlossningsplatser innan år 2022 då S:t Görans sjukhus planeras öppna en
förlossningsklinik. (Därefter är det endast Norrtälje sjukhus av länets akutsjukhus som inte har
förlossningsverksamhet.) Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning i sitt hemlän. Vi behöver även
satsa på personalen i förlossningsvården för att locka tillbaka och behålla medarbetare så att fler
förlossningsplatser kan hållas öppna. Då krävs en bättre arbetsmiljö men också att arbetstidslagen följs
så att föräldrarna får möta en utvilad, trygg och motiverad personal. Motionen föreslås att avslås
eftersom regelverket i landstinget kräver att en förlossningsklinik måste ligga på eller i direkt
anslutning till ett akutsjukhus och det finns inga planer på att göra Nacka sjukhus till det. Skälen till att
endast lokalisera förlossningsvård till akutsjukhus handlar om tillgång till de resurser som ibland krävs
för att mor och barn ska må bra - och ibland överleva. Motionärerna är pålästa och har yrkat på
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möjliggöra förlossning och BB genom att utveckla Nacka sjukhus till ett akutsjukhus. Men i nuläget
finns inga planer eller övertygande argument för att utveckla just Nacka sjukhus till ett akutsjukhus.
Där pågår istället just nu betydelsefulla ombyggnationer för att göra plats för geriatrisk och somatiskt
vård, psykiatri och palliativ vård. Ett eventuellt nytt akutsjukhus har diskuterats att byggas i en oklar
framtid vid annan lokalisering i Stockholms kommun, ex Älvsjö har funnits med i diskussionen. Det
behövs mycket utredning och hänsyn till en mängd aspekter som rör geografi, ekonomi,
personalförsörjning och vårdbehov innan Socialdemokraterna och Region Stockholm sätter ner foten
huruvida ytterligare ett akutsjukhus behövs och i så fall när och var. En långtidsutredning är nyligen
tillsatt av Region Stockholm kring länets långsiktiga vårdbehov och kommer förmodligen kunna
belysa detta mer. Under 2017 avslog hälso- och sjukvårdsförvaltningen en ansökan från Plusfamiljen
om att starta upp en ny förlossningsmottagning i Ektorp, Nacka eftersom verksamheten inte levde upp
till kraven på intensivvård. Eftersom förlossningsvård kräver direkt tillgång till intensivvård blir det
svårt att etablera en förlossning utanför ett fullvärdigt akutsjukhus. BB Sophia stängde år 2016 till
följd av höga kostnader för jour för anestesi- och intensivvård. Hade BB Sophia startat upp i direkt
anslutning till ett akutsjukhus istället för vid Sophiahemmet så hade det förmodligen funnits kvar idag.
Vi socialdemokrater är inte för upphandlingsformen vårdval som innebär fri etableringsrätt för
vårdföretag. Men vi mycket positiva till olika inriktningar och självklart både trygghet och valfrihet i
förlossningsvården. Den reella valfriheten för födande kvinnor var större innan det så kallade
vårdvalet infördes och BB Sophia först startade och sedan la ner med kort varsel och skapade akut
kapacitetsbrist. En kapacitetsbrist som det i dagsläget inte finns några lösningar från det moderatledda
regionstyret för att avhjälpa under den kommande mandatperioden. Vi socialdemokrater är positiva till
mindre förlossningskliniker som kan ge en mer familjär, lugn och trygg atmosfär. Det går att
åstadkomma även på akutsjukhus, som exempelvis på populära BB Stockholm som ligger inne på
Danderyds sjukhus och drivs av Praktikertjänst, eller det tidigare Södra BB som också var mycket
omtyckt och som låg inne på Södersjukhuset. Vi driver också att förlossningen ska finnas kvar på
Gamla Karolinska sjukhuset för att öka förlossningskapaciteten. Vi har varit drivande för utbyggnaden
som skett på KS Huddinge med det nya projektet som ger möjlighet till samma barnmorska under hela
graviditeten och förlossningen (sk case load). Vi har också sett mycket positivt på satsningarna på
Södertäljes förlossning som skett. Det har gett ökad kapacitet och exempelvis tillgång till
kulturtolksdoula tack vare regeringens satsningar på kvinnors hälsa den gångna mandatperioden. Vi
välkomnar motionärernas engagemang för dessa viktiga frågor och vill gärna se fler förslag för en
medicinskt trygg och välfungerande förlossningsvård i länet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FHS5 Återetablera mödravård och barnmorskemottagning på Boo vårdcentral
Nacka
Motivering
Återetablera mödravård och barnmorskemottagning på Boo vårdcentral
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting gick till val på att återetablera mödravårdscentral och
barnmorskemottagning i kommundelen Boo i Nacka.
För oss socialdemokrater är det centralt att utbudet av vård utvecklas efter länsinvånarnas behov. God
tillgång till nära vård är en nyckelfaktor till såväl ett jämlikt vårdutnyttjande, förbättrad folkhälsa och
ett effektivt vårdsystem där alla patienter får vård på rätt nivå.
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En mödravårdscentral har tidigare funnits i anknytning till Boo vårdcentral men lades ned efter det att
vårdvalet infördes. I Nacka saknas nu mödravårdscentraler i den nordöstra delen av kommunen där det
bor närmare 25 000 människor.
Sett till Nackas demografi och växande befolkning finns ett behov av fler mödravårdscentraler och
barnmorskemottagningar. Med tanke på tillgängligheten och närheten som Boo vårdcentral har vore
det jättebra att etablera en mödravårdscentral där.
Mot denna bakgrund yrkar vi:
att Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting får i uppdrag att fortsätter driva frågan om
återetablering av mödravårdscentral och barnmorskemottagning på Boo vårdcentral
Gunnel Nyman Gräff Johanna Kvist
S-kvinnor Nacka
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som sin egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting får i uppdrag att fortsätter driva frågan om
återetablering av mödravårdscentral och barnmorskemottagning på Boo vårdcentral
Gunnel Nyman Gräff och Johanna Kvist
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS5 Återetablera mödravård och
barnmorskemottagning på Boo vårdcentral
Föredragande: Erika Ullberg
God tillgång till nära vård är en nyckelfaktor till såväl ett jämlikt vårdutnyttjande, förbättrad folkhälsa
och ett effektivt vårdsystem där alla patienter får vård på rätt nivå. En mödravårdscentral har tidigare
funnits på Boo vårdcentral och under valrörelsen gjorde Socialdemokraterna i Stockholms läns
landsting ett vallöfte tillsammans med oppositionsrådet i Nacka kommun om att åter etablera den.
Detta är alltså redan vår politiska hållning. I Nacka kommun saknas mödravårdscentraler i den
nordöstra delen av kommunen där det bor närmare 25 000 människor. Det är högst motiverat att en
MVC etableras här, lämpligtvis i anslutning till Boo vårdcentral. Boo är en av länets största SLSOdrivna vårdcentraler och har stora utmärkta lokaler i anslutning till annan vårdverksamhet. De behöver
satsningar och samlokalisering med en barnmorskemottagning som skulle vara positivt för så många
Nackabor. Hade vi vunnit valet så hade vi startat en mödravårdscentral och barnmorskemottagning i
Boo. Socialdemokraterna satsar stort på primärvården i vår skuggbudget och vill ge ökade resurser om
över 400 miljoner kronor per år till vårdcentralerna. Detta är 139 miljoner kronor mer per år än de
blågröna som styr landstinget. Vi avvisar den moderatledda majoritetens förslag om att spara in
kraftigt på vårdcentralerna som drivs i egen regi genom att fördubbla resultatkravet på den egna
verksamheten från dagens 105 mkr till 199 mkr under 2019. Det försämrar förutsättningarna för
regionens egna vårdorganisationer att verka. Vi är kritiska till den långt drivna vårdvalspolitiken som
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bidragit till de problem som finns i Stockholmsvården idag, i synnerhet vad gäller jämlikhet och vård
efter behov. I Stockholm ser vi verkligheten när marknaden får ta över planeringen av vården. Över en
natt uppstod brist på över 3 000 förlossningsplatser i Stockholm när en privat klinik stängde under
2016. Vårdval förlossning har lett till minskat valfrihet och har istället har orsakat platsbrist och stress
som drabbar gravida och personal. I barnsjukvården ser vi hur vårdvalet medför att de sjukhusanslutna
barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) nu läggs ner. Det riskerar att leda till en stor
brist på BUMM i hela södra länet där inga vårdvalmottagningar velat etablera sig. Socialdemokraterna
kommer fortsatt driva på för att förbättra jämlikheten i hälsa och vård i länet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion FHS6 Införande av Norrtäljemodellen i Nacka
Nacka
Motivering
För att förbättra livet för många människor, utveckla verksamheten och minska risken att
patienter/brukare "faller mellan stolarna", är det nödvändigt att öka samverkan mellan vård och
omsorg. Det är en viktig politisk fråga inte bara i Sverige utan också i andra länder. Till exempel är
Finland på väg att införa helt nya regioner ("landskap") som ska överta ansvaret för både sjukvård och
social omsorg så att dessa samlas under ett och samma tak.
Utifrån samma tankegångar, har Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun sedan 2006 lagt
ansvaret för vård och omsorg i en gemensam organisation. "Norrtäljemodellen" startade som ett
projekt 2006 och permanentades 2016. Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting äger
vårdbolaget TioHundra AB genom kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje med egen
politisk ledning. Modellen utvecklar nya samverkansformer som överbryggar traditionella gränser
mellan kommuner och landsting, men involverar även privata utförare.
Stort fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande insatser, nära vård och utveckling av digitala
lösningar. Samarbetet möjliggör till exempel snabb utskrivning av färdigbehandlade patienter till eget
boende, korttidsboende eller äldreboende. TioHundra AB driver Norrtälje sjukhus men också bland
annat Familjens Hus som rymmer verksamheter som vänder sig till barn, unga och familjer –
mödravård, barnavårdscentral, öppen förskola och BUP.
Erfarenheterna visar att Norrtäljemodellen fördjupar samarbetet och tar bort onödiga gränsdragningar.
Genom att samverka nås högre kvalitet för invånaren genom en sömlös kedja inom hälsa, vård och
omsorg som sträcker sig över traditionella landstings- och kommungränser.
Stockholm med omnejd står inför stora utmaningar de kommande åren med ökande befolkning och
växande behov av vård och omsorg särskilt hos äldre. Det råder stor enighet om behovet av att bygga
ut bassjukvården och möjligheterna till detta är naturligt stora där det redan idag finns närsjukhus så
att vård och omsorg, särskilt för utsatta grupper som de äldre men även barnfamiljer, kan skötas i
närmiljön. Vi tycker därför att det vore en bra idé att utveckla ett upplägg för vården och omsorgen i
Nacka som innebär att den drivs gemensamt av Nacka kommun och Stockholms läns landsting och
föreslår därför
att fullmäktigegruppen i Stockholms läns landsting få i uppdrag att samverkan med
fullmäktigegruppen i Nacka verka för att initiera en undersökning av möjligheterna att införa
"Norrtäljemodellen" i Nacka.
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Saltsjöbadens socialdemokratiska förening
Erik Svanfeldt
Ordförande
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som sin egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att fullmäktigegruppen i Stockholms läns landsting få i uppdrag att samverkan med
fullmäktigegruppen i Nacka verka för att initiera en undersökning av möjligheterna att införa
"Norrtäljemodellen" i Nacka.
Erik Svanfeldt
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS6 Införande av Norrtäljemodellen i Nacka
Föredragande: Erika Ullberg
Motionen identifierar ett i flera avseenden viktigt problem, och dessutom ett gott exempel på hur det
kan lösas. Att förbättra vård och omsorg för invånarna, inte minst våra äldre, är något distriktsstyrelsen
verkligen stödjer. Vi delar också motionärens positiva syn på den så kallade Norrtälje-modellen, fd
Tio100-projektet, som Socialdemokraterna i kommun och landsting alltid arbetat för. Bristande
samverkan mellan omsorg och vård är en källa till mycket onödigt lidande för våra äldre såväl som till
ineffektiv resursanvändning. Kommunens respektive landstingets personal har skilda uppgifter och
ansvarsområden, kompetenser, regler, budgetar och organisationer. Det gör att den äldres besvär
ibland inte kan tas om hand av den medarbetare som kommer på besök i hemmet, eller vid besöket i
sjukvården. Det leder till längre väntan än nödvändigt, till onödigt många besök, eller till att besväret
inte kommuniceras mellan organisationerna och därför inte hanteras på rätt sätt (eller inte alls). Det
tvingar ibland den äldre att söka akut vård för något som egentligen är ett enkelt problem, vilket i sin
tur ofta leder till en låg prioritering på akutmottagningen och en lång väntan. Norrtälje sjukhus är det
sjukhus i länet som idag har minst problem med långa väntetider för äldre på akuten. Sjukhuset har
också minst problem med att medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvarliggande på sjukhus.
Norrtälje-modellen är modellen där den äldres behov hamnar först utan att leda till högre kostnader
eller andra nackdelar för huvudmannen. Kommun och landsting arbetar tillsammans med mycket goda
resultat för invånarna. Patienter med ett hälsotillstånd som kräver både omsorg och vård får tyvärr
alltför ofta en påtagligt negativ upplevelse av de traditionella administrativa och organisatoriska
gränser som finns mellan kommunen och landstinget/regionen. Eftersom våra äldre och multisjuka tar
en stor del av vårdens resurser i anspråk finns dessutom stor potential till effektivisering på detta
område. Den så kallade Norrtäljemodellen är ett lyckat exempel på hur de flesta av de nämnda
problemen kan lösas. Med en integrerad omsorgs- och vårdorganisation flyter informationen om
patientens behov smidigare, omhändertagandet blir bättre, de onödiga besöken färre och verksamheten
mer ekonomiskt rationell. Personalen får arbeta i team på toppen av sin kompetens och har dessutom
kommit väldigt långt i digitalisering och moderna hjälpmedel. Att överbrygga organisatoriska gränser
är helt enkelt att arbeta effektivt. Att upprätta organisationen i Norrtälje, med ett kommunalförbund
och gemensamägt bolag har inte varit okomplicerat, men lärdomarna från Norrtälje har under resans
gång till övervägande del varit positiva. Socialdemokraterna var pådrivande för att projektet skulle
starta och sedermera permanentas. Denna modell bygger på dels tillgången till ett sjukhus med såväl
akutmottagning som geriatrisk avdelning och, inte minst, den politiska viljan att tillämpa modellen.
Risken är påtaglig att det borgerliga kommunstyret i Nacka hellre väljer att försöka lösa dessa problem
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genom införande av ett så kallat vårdval seniorvård. Det moderatledda landstingstyret har inte heller
lyckats få ihop en kommunalisering av den basala hemsjukvården i länet vilket alla andra landsting i
landet genomfört. Det behövs helt enkelt väldigt många steg på vägen mot en bättre fungerande vård
och omsorg och samverkan kring våra äldre mellan regionen och kommunerna. Men oavsett olika
kommuners eller nuvarande regionstyrets intresse så är det sedan 2017 redan Socialdemokraternas
politik i Stockholms läns landsting att Norrtäljemodellen ska spridas till fler kommuner i länet som vill
arbeta på detta sätt. Det finns flera kommuner som borde vara aktuella för en fullskalig eller annan
variant på den framgångsrika Norrtälje-modellen!
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion FHS7 Motion om växande psykisk ohälsa bland barn och unga
Tyresö
Motivering
Att allt fler mår dåligt i tidigare ålder är ett vedertaget faktum. I takt med forskningsgenombrott både
inom läkemedelsbehandling men också annan psykiatrisk behandling har karaktären för
patientgruppen som helhet ändrat karaktär. De klassiska livslångt symptomtyngda patienterna har i
större utsträckning bytts ut mot patientgrupper som är yngre och har en annorlunda psykiatrisk
symptombild. Exakt vad det är som fått den gruppen att växa över tid är svårt att sätta fingret på men
att stressorerna i samhället har ändrat karaktär kan vara en förklaring.
I detta krävs att tre saker förbättras inom psykiatrin förbättras. Dels behöver elevhälsan stärkas i
skolan. Med ett samlat grepp över barns psykiska välmående som sträcker sig över en bred
kompetensgrupp och också får individuellt pedagogiska effekter bör vara den väg som når bäst
resultat.
Dels behövs en stärkt barn- och ungdomspsykiatri som syftar till att i ett tidigt skede möta de faktorer
som leder till psykisk ohälsa. Det är inte ett lätt uppdrag, därför krävs både en utökad
kompetenssatsning i utbildningsystemet för att komma tillrätta med kompetensbristen inom området.
Men också utökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin, de satsningar som hittills gjorts är inte
tillräckliga.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Elevhälsan stärks genom nationella och regionala satsningar.
att kompetensförsörjningen utökas av specialiserad psykiatrisk personal inom området barn- och
ungdomspsykiatri genom att utöka utbildningssystemet inom området.
att resurstillökningen inom barn- och ungdomspsykiatrin stärks ytterligare.
att motionen antas i sin helhet
att motionen vidarebefordras till den socialdemokratiska landstingsgruppen och länsbänken i
riksdagen för vidare behandling i de frågor de har rådighet över.
Tyresö Arbetarekommun
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS7 Motion om växande psykisk ohälsa bland barn
och unga
Föredragande: Tove Sander
Psykisk ohälsa är ett omfattande problem i samhället. Det gäller inte minst bland unga, en grupp inom
vilken ohälsan växer. I Region Stockholm ska de flesta av dem som behöver hjälp kunna få det på sin
vårdcentral eller ungdomsmottagning eller genom skolans elevhälsa. På grund av bristande
information och kunskap i primärvården tar dock många istället den första kontakten med den
specialiserade öppenpsykiatrin vilket leder till längre köer och väntetider. Distriktsstyrelsen delar
motionärens uppfattning att barn- och ungdomspsykiatrin behöver stärkas för att i ett tidigt skede möta
de faktorer som leder till psykisk ohälsa. För att öka tillgängligheten och vända ohälsoutvecklingen
vill Socialdemokraterna i Stockholmsregionen satsa på primärvårdens uppdrag som första linjens
psykiatri så att fler vårdcentraler har resurser och kompetens att erbjuda psykolog- och kuratorsstöd.
Samarbetet ska stärkas mellan vårdcentralerna, å ena sidan och såväl barn- och ungdomspsykiatrin
som skolhälsovården, å andra sidan. Ungdomsmottagningarna ska få ett tydligare uppdrag och bättre
kompetens att möta ungdomar med psykisk ohälsa och Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att öka
tillgången till vård genom att satsa på internetbaserade psykologiska behandlingar. Nationellt har vi
Socialdemokrater tydligt markerat att vi anser att det behövs fler platser på psykologutbildningarna för
att möjliggöra en satsning på såväl elevhälsan som första linjens psykiatri. Socialdemokraterna i
Region Stockholm driver att en samlad plan ska tas fram för kompetensförsörjningen inom första
linjens psykiatri och barn- och ungdomspsykiatrin. De verksamhetsintegrerade
specialistutbildningsplatserna för läkare och sjuksköterskor ska bli fler och för läkare ska psykiatri
vara en prioriterad inriktning. Med det socialdemokratiska budgetförslaget för Region Stockholm
skulle 300 miljoner kronor mer satsas årligen på fler platser för allmäntjänstgöring och
specialisttjänstgöring för läkare, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor samt för att stärka
grundkompetensen inom vård- och omsorgsutbildningen för blivande undersköterskor och möjliggöra
specialistutbildning för undersköterskor.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 4, 5.
att anse att-sats 1, 2, 3 besvarad.

Motion FHS8 Motion för en stärkt psykisk hälsa
Tyresö
Motivering
Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Detta finns det en rad förklaringsmodeller till och en mängd
olika faktorer har samspelat för att spä på utvecklingen. Men en sak är säker, det måste till en
förändring.
Det finns idag flera problem inom svensk psykiatri som behöver adresseras för att bryta utvecklingen.
Denna motion syftar till att ge konkreta förslag för att försöka komma till rätta med några av dessa.
Över- och tilläggsmedicinering
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Ett av dessa problem är att det idag är svårt för läkare att skapa helhetslösningar kring medicinering
vid psykisk ohälsa. En välfungerande läkemedelsbehandling är grundläggande i de flesta behandlingar
idag. Den räddar liv, behandlar de värsta symptomen och möjliggör en mottaglighet för andra
behandlingsmetoder. Men sedan PAL-reformen som gick ut på att ta bort den patientansvarige läkaren
och istället sprida ansvaret över alla läkare som har behandlingsansvar. Detta har medfört en svår
situation för många läkare då man gärna inte ändrar en annan läkares plan för medicinbehandling. Vid
indikationer på en ickefungerande medicinbehandling så väljer läkare i större utsträckning istället att
lägga till annan medicinering än att ta ett helhetsgrepp och påbörja en ny läkemedelsinsättning. Detta
är ett problem som behöver få en lösning och den enda som torde vara aktuell är återge det
övergripande behandlingsansvaret till en och samma läkare som sedan i vårdplansarbetet samordnar
behandlingsinsatserna över spektrat av vårdgivare. I ett första steg bör systemet med patientansvarig
läkare (PAL) återinföras.
För stor belastning på specialiserad psykiatri
Tanken med första linjens psykiatri är god, förhoppningen är att lättare symptombilder och mer
behandlingsbara sjukdomstillstånd skall behandlas på vårdcentralerna. Detta har visat sig vara ett litet
slag i luften då många patienter upplevt att kompetens i både bemötande och behandling inte har
funnits i tillräckligt stor utsträckning på vårdcentralerna. I förlängningen leder det till att många
patienter ändå söker sig till psykiatriska mottagningar eller till och med inläggning inom
slutenvårdspsykiatrin för att få en adekvat behandling. Därför behövs en stor resurs- och
kompetenssatsning på den första linjens psykiatri så att de faktiskt har möjlighet att utföra det arbete
de tilldelats.
Ökad belastning inom den psykiatriska slutenvården
De delar av psykiatrin som inom ramen för både HSL och LPT bedriver slutenvård behöver stärkas
upp. Det behövs fler slutenvårdsplatser för att tillgodose en större mottagningskapacitet. Men
personalen på många slutenvårdsavdelningar går idag på knäna, symptombilderna är ofta extremt
komplicerade och på många avdelningar klumpas ett brett spektra av patienter med olika
sjukdomstillstånd ihop. Därför behövs två saker, dels en utökad kapacitet av microspecialiserade
slutenvårdsavdelningar. Det vill säga att avdelningar i större utsträckning specialiseras utefter
sjukdomstillstånd än idag. Även personalresurser på golvet bör ses över, det behövs fler händer inom
slutenvårdspsykiatrin. Men man behöver också se över personalens, främst sjuksköterskornas,
administrativa börda för att frigöra mer behandlingsinriktad tid.
Patientcentrering ställer högre krav på mobila resurser
Psykiatrin är i ständig förändring, detta beror på att det är tämligen ung vetenskap där många
forskningsgenombrott kommit i relativ närtid. Men också för att psykiatrisk behandling inte är absolut,
särskilt på individnivå. Detta ställer höga krav på politiken i flexibilitet vad gäller resursfördelning och
att hålla den politiska styrningen aktuell i förhållande till hur vården utvecklas.
Idag vet vi att patientcentrerad vård ger väldigt goda resultat i kombination med mer klassiska
behandlingsmetoder. Detta innebär i korthet att patientens förutsättningar i större grad ska styra vården
och här har psykiatrin varit bra på att ställa om på ett adekvat sätt. Där psykiatrin inte lyckats ställa om
är inom områden där resursfördelningen inte hänger med, i detta fall tillgången till en mer mobil
psykiatrisk behandling.
I ett läge där de mobila enheterna bör utökas och även omfatta icke-akuta behandlingar har snarare
resurserna per patient minskats. Att i större utsträckning tilldela resurser även till icke-akut behandling
i patienters hemmiljö ger enligt forskningen stora resultat i behandlingsbarhet och därmed också i en
välfungerande behandling. I fall man styr om resurser till mobila enheter och i större utsträckning ger
möjlighet till behandling i hemmiljö sparas resurser på andra mer kostnadskrävande instanser.
Inläggningarna blir färre, behandlingstillfällena inom öppenvårdspsykiatrin blir färre och patienter mår
helt enkelt bättre snabbare.
Med bakgrund av motionens olika delar yrkar därför Tyresö Arbetarekommun distriktsårskongressen
besluta
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att PAL-systemet återinförs för att komma tillrätta med den ökande påläggsmedicineringen.
att det på regional nivå inleds ett arbete för att stärka kompetens i första linjens psykiatri där samtlig
personal erbjuds kompetensstärkande insatser i bemötande och behandling av patienter med olika
psykiatriska sjukdomsbilder.
att inleda ett arbete för fler händer inom den psykiatriska slutenvården som omfattas av enbart HSL
eller HSL i kombination med LPT
att inleda ett arbete för att specialisera landets och regionens slutenvårdsavdelningar för att inte
sammanblanda psykiatriska sjukdomsbilder i alltför stor utsträckning.
att det nationellt och regionalt inleds ett arbete för att avlasta vårdens personal genom att anställa
personal som arbetar med att administrera behandlingsinsatser.
att regionalt tillskjuta resurser till länets mobila enheter i syfte att utöka den patientcentrerade vården.
att arbeta för att resurserna till psykiatrin ökar så att de bättre speglar den psykiska ohälsans roll i
folkhälsoarbetet
att motionen antas i sin helhet och vidarebefordras till Stockhoms lensbänk i riksdagen för vidare
behandling i de frågor de har rådighet över.
att motionen antas i sin helhet och vidarebefordras till den socialdemokratiska landstingsgruppen
för vidare behandling i de frågor de har rådighet över.
Tyresö Arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS8 Motion för en stärkt psykisk hälsa
Föredragande: Tove Sander
Den psykiatriska vården inom Region Stockholm är eftersatt. Bristen på slutenvårdsplatser är stor,
dagens vårdmiljöer är undermåliga och organisationen har det senaste tio åren splittrats upp. Det
saknas en plan för länets psykiatrivård som sätter patienten i centrum med god tillgänglighet och
moderna behandlingsmetoder. Därför behövs en total genomlysning av psykiatrins verksamheter för
att stärka evidens och utveckling av dagens vårdprogram. För att öka tillgängligheten till vård och
kunna möta och motverka denna negativa utveckling av ökad psykisk ohälsa behöver första linjens
psykiatri byggas ut och stärkas. Socialdemokraterna i Region Stockholm föreslår ett antal åtgärder i
syfte att nå dessa effekter. Vi delar motionärens uppfattning om att många patienter behöver en
patientansvarig läkare som tar det medicinska helhetsansvaret, och inte som i dag endast vid
livshotande tillstånd. Därför driver Socialdemokraterna i Region Stockholm att vårdcentralerna ska ha
i uppdrag att ta ett helhetsansvar för patientens hälsa och vård vilket även ska omfatta patientens
behov av psykiatrisk vård. Alla patienter ska tilldelas en fast läkarkontakt vid sin vårdcentral som är
patientens förstahandskontakt i vården och leder denne rätt i vårdsystemet. I uppdraget ska också ingå
att regelbundet kalla patienten till hälsosamtal avsedda att främja goda hälsovanor och identifiera
hälsorisker. Hur ansvaret ska se ut och vad det specifikt ska innehålla skulle kunna vara upp till varje
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region och landsting att avgöra och att i lagstiftning återinföra just begreppet PAL behöver inte vara
den bästa lösningen. Vi delar helt motionens intentioner om att satsa på primärvårdens uppdrag som
första linjens psykiatri så att fler vårdcentraler har resurser och kompetens att erbjuda psykolog- och
kuratorsstöd. Vi vill skärpa kraven när det gäller strukturerade vårdplaneringar och den skriftliga
informationen till patienten gällande hälsotillstånd och behandling. Patientens inflytande över vården
behöver också stärkas och ett bra sätt är att använda sig av så kallade brukarrevisioner. Vad gäller
kapaciteten inom slutenvården så vill Socialdemokraterna skapa ett specialistcentrum med inriktning
mot psykiatri där forskning och utbildning fungerar som en naturlig del av verksamheten. Vi driver på
för att fler slutenvårdsplatser ska inrättas, exempelvis genom att så snart som möjligt inleda
uppförandet av Psykiatrins hus vid S:t Görans sjukhus. Vi vill därtill påskynda implementeringen av
nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Det också viktigt, precis som motionen föreslår, att
satsa på att avlasta personalen inom psykiatrin. Därför vill socialdemokraterna i region Stockholm
satsa på fler medicinska sekreterare och mer vårdnära service men vi måste också satsa på att utbilda
fler. Med vår budgetsatsning skulle vården i Stockholm få 300 miljoner kronor extra för olika
utbildningssatsningar. De verksamhetsintegrerade specialistutbildningsplatserna för läkare och
sjuksköterskor ska bli fler och för läkare ska psykiatri vara en prioriterad inriktning. Distriktsstyrelsen
är dock inte övertygad om att det nationellt ska göras satsningar på administrativ personal eftersom det
bör vara upp till varje region och landsting att avgöra hur man vill organisera sin verksamhet.
Angående mobiliteten i vården så vill vi socialdemokrater i Region Stockholm förstärka den
psykiatriska öppenvården med fler mobila team och fler frivilliga inläggningsplatser som kan
förebygga att patienter läggs in i slutenvården i onödan. Även detta är en fråga som rör organisation av
vården och som varje region och landsting själv bör förfoga över. Det nationella ansvaret för
psykiatrin såväl som övrig hälso- och sjukvård bör vara att ge grundförutsättningar för att kunna
bedriva god hälso- och sjukvård men detaljregleringen får inte inkräkta på det kommunala självstyret.
Vad gäller motionens förslag om att inte sammanblanda psykiatriska sjukdomsbilder i alltför stor
utsträckning så anser vi att det är en fråga som är så specifik att den bör avgöras av professionen
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 2, 6, 7.
att avslå att-sats 1, 4, 8, 9.
att anse att-sats 3, 5 besvarad.

Motion FHS9 Högkostnadsskydd till tandläkare för människor med sjukersättning och
tandförstörande medicin
Upplands Väsby
Motivering
Människor som lider av diverse psykiska diagnoser äter ofta medicin som förstör tänderna. Muntorrhet
leder till karies och tandlossning. Långvarigsjukersättning på lägstanivå leder då till mycket dålig
tandstatus.
I dagsläget kan personer i LLS få större hjälp med tandvård men övriga patienter får endast ett
symboliskt stöd.
Tandhälsa ska inte vara en klassmarkör, att leva på sjukersättning är tillräcklig tungt utan de ofta stora
pengar som tänder som rasar innebär.

Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att patienter med sjukersättning och mediciner
som orsakar tandhälsoproblem, muntorrhet, uppstötningar med mera ska få tandvård inkluderat i
ordinarie högkostnadsskydd för läkarvård.
Henrik Piehl
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FHS9 Högkostnadsskydd till tandläkare för
människor med sjukersättning och tandförstörande medicin
Föredragande: Sara Kukka-Salam
Motionären lyfter det mycket angelägna ämnet om behovet om en jämlik tandvård så att inte tänderna
blir en klassmarkör. Motionären är bekymrad över att personer som idag går på sjukersättning och
medicinerar en medicin som orsakar tandhälsoproblem inte ges mer än ett symboliskt
tandsvårdsbidrag som inte täcker de faktiska kostnaderna. Motionären föreslår därför att tandvård för
dessa personer skall inkluderas i det ordinarie högkostnadsskyddet för läkarvård. Idag beviljas särskilt
tandvårdsbidrag för personer som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär
en risk för försämrad tandhälsa. Det är patientens tandläkare eller tandhygienist som bedömer om
patienten har rätt till bidraget. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder till exempel
undersökning och tandrengöring. Det kan även användas som delbetalning för abonnemangstandvård.
Det särskilda tandvårdbidraget är 1200 kronor per år. Det särskilda tandvårdsbidraget är ett
komplement till det allmänna tandvårdsbidraget. Det innebär att den som har rätt till särskilt
tandvårdsbidrag även får ta del av det allmänna tandvårdsbidraget. Under denna mandatperiod har den
socialdemokratiskt ledda regeringen fördubblat det allmänna tandvårdsbidraget. Det allmänna
tandvårdsbidraget är numera 600 kr per år för personer mellan 23-29 år, 300 kronor per år för den
mellan 30-64 år samt 600 kronor per år för personer över 65 år. För en person som är 40 år och som
både har rätt till det allmänna och det särskilda tandvårdsbidraget blir det årliga bidraget således 1500
kronor. I dagens tandvårdstaxa finns ett högkostnadsskydd, även om det skiljer sig från det vanliga
högkostnadsskyddet för läkarvård. En patient får 50 procent rabatt på kostnader över 3000 kronor och
85 procent rabatt på kostnader över 15 000 kronor. Det är bra att ett högkostnadsskydd existerar inom
tandvården även om distriktsstyrelsen anser dessa nivåer inte vara tillräckliga för att skapa en jämlik
tandhälsa i vårt län. Trots dessa högkostnadsskydd är det alltför många människor som inte har råd att
besöka tandvården. Under denna mandatperiod har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsatt en
utredning för en mer jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och
förebyggande tandvård där alla, oavsett inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet.
Utredningen ska lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt
och jämlikt. De förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos
befolkningen i stort. Utredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken
betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa. Utredningen skall vara klar i
mars 2020. Distriktsstyrelsen väntar med spänning på utredningens resultat då vi delar motionärens
åsikt om att det är oacceptabelt att alla människor idag inte har råd med en god tandhälsa. Det är
självklart att tänderna inte ska vara en klassfråga.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion FHS10 E-sport - en sport som alla andra sporter
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Tyresö
Motivering
E-sport, organiserad tävlingar i dator- och tv-spel, blir allt mer populärt.
E-sporten behöver likställas med sport och få den status som idrotten har i Sverige och internationellt.
Detta för att kunna underlätta för internationella spelare att utöva sporten och göra det lättare för
ungdomar att organisera sig i olika typer av föreningar. Idrottsföreningar kan vara en bra plats att
utöva e-sport på då det krävs både fysik och och koncentration.
Det finns flera sporter där det kräver en större mängd koncentration än fysik redan idag, exempelvis
varpa, dart, biljard, bowling.
Det är viktigt att ta tag i frågan nu då e-sport växer lavinartat både bland utövare och påhejare. Redan
förra året gick e-sport om traditionell sport räknat i flest strömmade timmar på nätet, enligt en
undersökning från analysföretaget Mediavision. Tar vi inte tag i dessa frågor kan Sverige hamna på
efterkälken och tappa de stora evenemang som har skapats här, så som Dreamhack. Idag kan utövare
och toppspelare ibland nekas inresetillstånd till ett e-sport evenemang, vilket ingen händer andra
sporter.

De är viktigt att fokusera på de vinster spelandet för med sig och motverka de fördomar som finns
angående spelande ungdomar. Ungdomar kan med dataspelande utveckla sina kognitiva förmågor, får
bättre minne och lär sig att lösa problem tillsamman med andra. Det är också viktigt att visa på att Esport och fysisk träning hänger ihop. För att bli en riktigt bra e-sportare krävs god fysik precis som i
dart, bowling, biljard, varpa och en hel rad andra sporter som är medlemmar i Riksidrottsförbundet
och därmed får stöd av samhället.
E- sport är ett socialt spelande och ger ungdomar med liknande intressen chanser att träffas, skaffa
vänner, lära sig driva organisationer och arbeta ihop. Olika typer av funktionshinder utgör inget hinner
för e-sportande som andra typer av sporter kan ha.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att verka för att e-sport klassas som en idrott och får den status som idrotten har, så att exempelvis
toppspelare inte nekas inresetillstånd.
att distriktskongressen antar motionen i sin helhet och skickar den till Stockholms lensbänk i riksdagen
med ambitionen att lensbänken skall arbeta för att uppfylla intentionerna i motionen.
att distriktskongressen skickar motionen till kommuner och landstingsgruppen för att de ska verka för
att motionens intentioner implementeras med att idrottsanläggningar anpassas till de förutsättningar
som e-sport kräver.
Mikael Fallmo
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion FHS10 E-sport - en sport som alla andra sporter
Föredragande: Alva Dahn
Sedan hem-PC-reformen 1998 har datorerna blivit en självklar del av svenskarnas vardag och hem. Att
människan är bra på att förena nytta med nöje är dock något vi kan spåra längre tillbaka i vår historia
än bara regeringen Persson. Att spela dator-, mobil- och tv-spel är inte ett sällsynt sätt att spendera
fritid eller varva ner, samtidigt som bilden av en “gamer” är långt ifrån smickrande. Karaktären som
ofta målas upp av en person som spelar mycket datorspel är sällan överensstämmande med den
faktiska gruppen. Spelens vara eller icke vara som sport är något som diskuterats länge. Inom
gameing-communityt har många argument lyfts kring hur spelande påverkar exempelvis
reaktionsförmåga och simultanförmåga, samtidigt som många av de fysiska hinder som vanligtvis står
ivägen för idrottsutövning kan röjas. Motionären nämner bl.a. den stora tillställningen DreamHack,
DH. DH är ett såkallat “Lan-party”, där gamers träffas och spelar tillsammans - antingen på samma
servrar eller samma spel. Lanet, som skett regelbundet sen 90talet, är nu känt som världens största.
Vid 2016års bokslut redovisades en omsättning på 135 miljoner kronor. Det är ett intresse som kräver
både material och sina berömda 1000 timmar, och samtidigt något som satt Sverige på kartan.
Distriktsstyrelsen delar motionärens vision om ett inkluderande föreningsliv, där alla kan delta på lika
villkor. Det pågår sen 2017 en diskussion inom riksidrottsförbundet, RF, kring vad som klassas en
sport, blandannat lyfts de kriterier som idag exkluderar e-sporten. Därmed är motionärens andemening
redan aktuell i sammanhangen där frågan behandlas. Givet att partidistriktets motionshantering följer
god sed är det som så att motioner som antas av årskongressen skickas till den politiska församling
som beslutar i frågan det berör. Det är således inte en fråga för årskongressen att ta ställning till vart
eller till vem antagna motioner skickas.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Framtidens arbetsmarknad – FA
Motion FA1 Premiera arbetsgivare som erbjuder tillsvidareanställningar
Värmdö
Motivering
År 2016 var 4,2 miljoner personer i åldern 16-64 anställda. Av dessa var 15 procent, 638 000
personer, tidsbegränsad anställning. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då 21
procent av arbetarna och 12 procent av tjänstemännen är tidsbegränsat anställda. I antal motsvarar
det 342 000 arbetare och 283 000 tjänstemän. Tidsbegränsade anställningar är mer vanligt bland
kvinnor än bland män. Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna, var 4e kvinna, och 17 procent av
männen tidsbegränsat anställda. Bland tjänstemän gäller 13 procent för kvinnorna och 10 procent för
män. Främst är det unga vuxna som är tidsbegränsat anställda. Av alla anställda i åldern 16-24 år är
drygt hälften, 53 procent, tidsbegränsat anställd. Upp i åldrarna minskar andelen och bland 55-64
åringar är den 7 procent, allt enligt fackförbundets Kommunals rapport Anställningsformer och
arbetstider 2017.
Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har haft olika bilder av visstidsanställningarnas
utbredning på svensk arbetsmarknad. För att få en bättre bild av förekomsten och användandet av
tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad tog LO och Svenskt Näringsliv 2016
tillsammans fram rapporten Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad - en kartläggning
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av förekomsten, behoven och hur de används.
Den rapporten visar att andelen tidsbegränsat anställda har stigit från cirka 12 procent år 1987 till
knappt 17 procent år 2014. Ökningen i andelen tidsbegränsat anställda skedde under 1990-talets
andra hälft. Sedan år 2000 har andelen tidsbegränsat anställda varierat mellan 15 och 17 procent.
Tillgänglig data är tydlig, det finns en tydlig struktur i vilka som är mest utsatta för den otrygghet
som visstidsanställningar innebär. Arbetare oftare än tjänstemän. Kvinnor oftare än män, Unga
människor oftare än medelåldern. Otryggheten för inte bara effekter för enskilda individer det får
också samhällsekonomiska konsekvenser. Konsekvensen av den här jakten på flexibilitet hos
arbetsgivarna är att kostnaden vältrats över på det gemensamma. Det som en bolagsledning tidigare
betalade i premie för att säkerställa leveransförmåga bärs nu i högre grad av skattekollektivet.
Visstidsanställningar begränsar också efterfrågan i ekonomin genom att försvåra exempelvis
bostadsköp och tecknande av hyreskontrakt.
Samtidigt ska sägas att en del arbetsgivare på ett nytt sätt betalar en premie för flexibel bemanning
genom användandet av bemanningsföretag. Bemanningsföretag med kollektivavtal är för både
individen och samhället en bättre väg än en fortsatt utbredning av visstidsanställningar.
Arbetsgivaravgiften är ett av de tillgängliga verktygen vi har för att styra samhällsutvecklingen. Den
har historiskt justerats för att åstadkomma politiskt önskvärda effekter. Jag menar att det nu bör
utredas hur arbetsgivaravgiften kan utvecklas i syfte att stimulera fram fler tillsvidareanställningar.
En utredning behöver förstås belysa förslagets eventuella effekter på lönebildningen, hur man kan
undvika snedvridning av konkurrens i branscher och säkerställa att individer som väljer
visstidsanställningar inte straffas ekonomiskt. Socialdemokraterna behöver använda fler verktyg för
en arbetsmarknad med fler trygga jobb.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att uppdra till länsbänken att verka för att premiera arbetsgivare som har en hög grad av
tillsvidareanställda, exempelvis genom en statsfinansiellt neutral modell för differentierade
arbetsgivaravgifter.
Carl Kangas
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FA1 Premiera arbetsgivare som erbjuder
tillsvidareanställningar
Föredragande: Carina Paulsson
Motionären beskriver problemet med visstidsanställningarna innebär en säkrare anställningsform och
det är svårare att bli etablerad på arbetsmarknaden. En tillsvidareanställning betyder att individen
enklare kan få ett hyreskontrakt eller banklån osv. Helt enkelt vågar investera i sin framtid. Den
borgerliga regeringen öppnade upp för allmän visstid och det var ett faktum att många arbetsgivare tog
den möjligheten. Idag beräknas ungefär 700 000 personer ha en visstidsanställning. Svenskt Näringsliv
hävdar att visstidsanställning är en nödvändig anställningsform för att få många personer som står
längre från arbetsmarknaden i jobb. Det handlar om unga och människor med annan etnicitet.
Dessutom menar man att arbetsrätten är för stark och att det måste finnas enklare och snabbare
lösningar. Vidare menar Svenskt Näringsliv att det är viktigt att det ges möjligheter till företag att
kunna vara flexibel för att möta den allt föränderliga efterfrågan i näringslivet. Från fackets sida ses
fler baksidor, allt ifrån sämre lön och dålig arbetsmiljö med exempelvis delade turer i högre grad än
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för tillsvidareanställda och att maktfrågor skjuts över till arbetsgivaren. Så visst är
visstidproblematiken viktig och måste lösas. Men både fack och arbetsgivare är dock överens om att
den måste finnas kvar som ett verktyg på arbetsmarknaden. Sedan skiljer det sig åt om i vilken
omfattning och hur det här ska lösas. Motionären menar att en god idé kan vara att införa en neutral
modell för differentierade arbetsgivaravgifter. Men Socialdemokraterna gick till val på att avskaffa
allmän visstid. Det ska inte vara så enkelt som är det idag. För just att det inte krävs något ”varför”
innebär förstås att det är enklare att anställa på tidsbegränsade anställningar, där människor får stå för
”gummibandet” vid stora orderingångar osv. Det måste finnas viktiga skäl. Dels för att vi kan se att
visstidsanställningen missbrukas så att individer fortfarande efter två års anställning har den
anställningsformen, dels för att kvalitén i arbetet blir lidande med stor personalomsättning och oro
bland anställda särskilt inom välfärdssektorn. Så frågan är lika viktig idag som innan valet. Men det är
också viktigt att konkurrensen inte äventyras eller att vi medverkar till regelverk som är krångliga. Vi
vill att företag ska anställa och kunna ha en tydlig bild om vad som gäller.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FA2 En trygg arbetsmarknad - idag och imorgon
Solna
Enskild motion
Motivering
Motivering
En trygg arbetsmarknad - idag och imorgon
När vår rörelse bildades mot bakgrund av den industriella revolutionen och den råa kapitalism som
växte fram så levde arbetare från dag till dag. Med mössan i hand gick de från arbetsgivare till
arbetsgivare i hopp om att hitta någon som ville betala för det arbete de kunde erbjuda. Ett sekel
senare, efter ihärdigt kämpande för ett tryggare arbetsliv, ser vi globalt hur dessa framsteg trycks
tillbaka av arbetsgivarna.
För hundra år sedan var det ett dagligt sökande efter arbete, idag är det en ständig oro över huruvida
arbetsgivaren ska SMS:a ett erbjudande om några timmar eller om det blir en arbetsfri dag. Tekniken
är annorlunda, men otryggheten är snarlik. Stora framsteg inom artificiell intelligens gör också att hela
branscher kan komma att slås ut på en allt mer snabbfotad arbetsmarknad. En modern socialdemokrati
måste ha svar på de utmaningar som dessa utvecklingar ställer på arbetsmarknaden och framförallt
ungdomars ställning i samhället.
Fast anställning ska vara norm - inte lyx
Genom att utnyttja en osäker arbetsmarknad så försöker arbetsgivare ställa löntagare mot varandra i en
ständig tävling om vem som först svarar på erbjudandet, och vem som kan ställa upp på sämst
arbetsvillkor. Som resultat av flera års urholkande av arbetsrätten så har nu arbetsgivarna en rad vapen
i sin arsenal för att försämra tryggheten på arbetsmarknaden.
Allmän visstid infördes som ett sätt att sänka trösklarna på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen som lade fram förslaget argumenterade för att det i sin tur skulle leda till att fler fick chansen att
arbeta och att de flesta sedan skulle gå vidare till fasta anställningar. Istället skapades ett helt segment
av arbetsmarknaden med människor med kraftigt försämrad anställningstrygghet som saknade
förmågan att planera sitt liv och sin ekonomi.
Efter att Sverige fälldes för att de alltför lättmissbrukade reglerna bröt mot EU:s visstidsdirektiv så
skärptes de så att den som varit visstidsanställd i sammanlagt två år under en femårsperiod idag
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övergår till att ha en tillsvidareanställning. Än idag missbrukas dock denna anställningsform. Och när
arbetsgivare är helt befriade från att garantera löntagare någon långsiktig arbetstrygghet så skapas en
oerhörd maktasymmetri mellan arbetsgivare och löntagare.
En liknande asymmetri skapas i och med det utbredda utnyttjandet av bemanningsföretag. Själva
bemanningsbranschens existensberättigande är att gripa in när en arbetsgivare har ett tillfälligt behov
av arbetskraft och fungera som ett alternativ till en tidsbegränsad anställning. I vissa branscher, som
till exempel det högkvalificerade segmentet inom IT-branschen, fungerar det bra. Där heter det att man
är konsult, och där garanteras den anställde en lön även då arbetsgivaren inte hittat något uppdrag åt
den anställde. Så är också tanken att det ska fungera på hela arbetsmarknaden. Men i och med
åtskilliga undantag har kryphål skapats. Till exempel behöver inte bemanningsföretag betala en fast
lön om den anställde uppger att det har en annan huvudsysselsättning. Otryggheten har bitit sig fast
även här, och måste tryckas tillbaka.
Förpassa gig-ekonomin till historiens skräphög
De tekniska framstegen har de senaste åren lett till att det designats appar och algoritmer som skapar
ännu större möjligheter för arbetsgivare att maximera pressen på arbetarna. Fenomenets namn - gigekonomin - andas modernitet och låter nytt och spännande. I praktiken är det bara nästa steg i
tillbakarullandet av hundra års strävan efter bättre arbetsvillkor och en rättvis del av tillväxten.
Det här är inte bara ett hot mot svenska modellen och det svenska löntagarkollektivet, det är
ekonomiskt dumt. Sveriges styrka har aldrig varit några exceptionellt låga lönekostnader. Tvärtom så
är Sverige ett land med höga lönekostnader, men där produktiviteten mer än kompenserar för detta.
När arbetsgivare nu försöker ta genvägar och öka sin vinst genom sämre villkor för löntagare istället
för investeringar för produktivitetsutveckling så riskeras Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Därför
måste socialdemokratin stoppa den här utvecklingen.
En trygg omställning när robotarna kommer
En annan utveckling vi ser, och som definitivt inte ska tryckas tillbaka, är digitaliseringen och
framstegen inom artificiell intelligens. Den självkörande bilen, som för några år sedan hade betraktats
som ren science fiction, är idag snart tillgänglig för vanliga konsumenter. Det skapar stora möjligheter
för hur vi kan organisera våra samhällen, men skapar också utmaningar för arbetsmarknaden.
Den senaste industriella revolutionen lade grunden för de explosionsartade ökningarna i
levnadsstandard och produktivitet som präglat 1900-talet. När vi nu står inför en andra industriell
revolution drivet av digitalisering så är det värt att påminna sig om de enorma utmaningar som
uppstod då och som kan uppstå även denna gång. Vad ska till exempel ske med alla de
lastbilschaufförer som idag kör framtidens självkörande lastbilstransporter? Och vad sker med
personalen i den snart chaufförlösa kollektivtrafiken?
Redan idag har många vant sig vid ett arbetsliv där vi byter arbetsgivare flera gånger under karriären. I
framtiden kommer vi också behöva vänja oss vid att byta bransch i högre utsträckning. Detta kräver
också att samhället skapar förutsättningar för att detta ska vara möjligt. A-kassan är en fantastisk
mekanism som underlättar perioden mellan arbeten, men för den som behöver skola om sig saknas ett
realistiskt alternativ. Nivåerna som erbjuds av CSN är alldeles för låga och leder till att många
avskräcks av den för många kraftiga minskning i levnadsstandard som följer med studentlivet.
Eftersom framförallt lågkvalificerade arbeten är de första som kommer att slås ut är det prioriterat att
kraftigt höja nivåerna för studiemedlen så att de som idag saknar högskolekompetens kan få det.
Samtidigt är också flera akademikeryrken i riskzonen, och därför bör gränsen för det maximala antalet
veckor med studiemedel slopas för den som utbildar sig mot ett bristyrke.
Alla som skolas om bör dock inte göra det genom högskolesystemet, utan fler kan med fördel sadla
om genom yrkeshögskolan. På många delar av arbetsmarknaden råder det idag examensinflation, och
där det tidigare räckte med en gymnasieexamen från ekonomlinjen krävs idag en akademisk
ekonomexamen. Akademisk kompetens är oerhört nyttig både på arbetsmarknaden och för samhället,
men är inte alltid motiverad eller nödvändig för den som snabbt behöver utbilda sig för att byta
bransch. Vi ser därför positivt på en fortsatt utbyggnad av högskoleväsendet, men vill också se en
kraftig utbyggnad av yrkeshögskolesystemet.
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Åtta förslag för ett tryggare arbetsliv
Det redan etablerade fenomenet med SMS-anställningar måste motas bort, och dess vidareutveckling
mot gig-ekonomin måste till varje pris stoppas. Arbetet är där vi spenderar större delen av vår vakna
tid, och ett tryggare arbetsliv är därför en essentiell del i skapandet av ett tryggare Sverige. Detta
kräver inte bara lösningar för hur arbetsrätten ska skärpas, utan också vad vi som samhälle gör för de
vars arbeten görs redundanta.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att avskaffa anställningsformen allmän visstid
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att avskaffa undantagen från regeln om garanterad lön för
anställda på bemanningsföretag
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ta fram en ny dispositiv lag i arbetsrätten för att
begränsa andelen löntagare som får vara inhyrda på en arbetsplats
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att lagstifta så att F-skatteanställda vars uppdrag varat i mer
än två år ska automatiskt räknas som tillsvidareanställda
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att skattefördelarna vid bytet av en tillsvidaretjänst mot ett
likvärdigt uppdrag som F-skattearbetare avskaffas
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att utöka bidrags- och lånedelarna så att CSN fördubblas
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att slopa gränsen för antalet veckor med studiemedlen för
den som utbildar sig mot ett bristyrke
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att avsätta resurser för en kraftig utbyggnad av
yrkeshögskolan
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FA2 En trygg arbetsmarknad - idag och imorgon
Föredragande: Carina Paulsson
Motionären belyser en arbetsmarknad som är i snabb förändring där marknaden blir allt mer
globaliserad med en oerhörd snabb utveckling inom digitalisering och artificiell intelligens. Det var
häpnadsväckande för ett årtionde sedan tro att det skulle finnas självkörande bilar eller t.o.m robotar
som kommer kunna ersätta läkare och genomföra kirurgi i framtiden. Precis som motionären säger så
ska vi inte stoppa utvecklingen – för det är troligen inte möjligt eller ens önskvärt. För många innebär
det en snabbare och enklare vardag med matleverans hem till dörren exempelvis. Dock är det viktigt
att belysa avigsidorna med den utvecklingen som också orsakar en hel del frågetecken kring hur en
osäkrare arbetsmarknad utvecklas för arbetstagaren. Under mellankrigstiden så växte det fram en mer
organiserad kapitalism som också fortsatte under efterkrigstiden. Den byggde i huvudsak på
linjearbete med Fords produktion i USA som förebild, helt enkelt massproduktion i fabriker var det
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som blev idealet med anställningsförhållanden som präglades som ganska hyggliga och där
heltidsanställning var blev normen. Inte förrän på 70-talet och 80-talet kan vi se att arbetsmarknaden
förändras med mer ”just in time”. Där tjänstesektorn växte sig starkare och byggde på en mer
kundanpassat produktionssystem och där industrisektorn minskar. Med detta utvecklas en
mekanisering och så småningom en digitalisering med en gig- och plattformsekonomi som baseras på
IT som har en enorm snabbhet och tillgänglighet. Detta har inneburit att det förstås vuxit fram enorma
skillnader mellan de som har ett arbete med tillsvidareanställning och heltid som jämförelse med en
växande gig-ekonomi med mer lösliga anställningsförhållanden som visstidsanställningar. Den
tekniska utvecklingen med IT och mekaniseringen har bidragit och möjliggjort att arbetslivet kan
organiseras annorlunda. Men vi ser också att kravet om flexibilitet har blivit allt viktigare och därmed
gjort att både risker inom arbetsmiljö och säkerhet förflyttats från arbetsgivaren till arbetstagaren. Det
går inte att bara att titta på den tekniska utvecklingen utan det finns förstås politiska beslut som också
lett till osäkrare anställningsformer. Åtta år med en högerregering satte tydliga spår med en
uppluckring av LAS som gjorde att allmän visstid blev ett begrepp. Där arbetstagarna fick bli
gummibandet för att säkra en flexiblare orderingång eller bemanning som behövs precis för stunden.
Tyvärr kan vi se en visstidsnorm som växer fram inom tjänstesektorn. Den lagändring som den
rödgröna regeringen lade fram har kanske inte ännu givet den effekt som är önskvärd – om du frågar
fackförbunden så är den krånglig att förklara och medlemmar kanske inte ens förstår att det går att
driva ärenden. Men man ska också minnas att vi hade en minoritetsregering med de utmaningar det
innebar. I det senaste valet gick Socialdemokraterna till val på att avskaffa allmän visstidsanställning.
Vilket är bra och i den riktlinje som behövs för att få säkrare anställningar och där människor kan leva
på sin lön och veta hur morrondagen ser ut. Det ska inte vara så enkelt som det är idag att utan
anledning kunna anställa på visstid. Och vi kan vara överens om att det är ett träsk att år ut och år in
kunna arbeta och ändå inte få en tillsvidareanställning eller de korta smsanställningarna som unga
människor måste förhålla sig till. Det måste finnas skäl till att kunna visstidsanställa – det ska inte vara
så enkelt som det är idag, och den frågan gick Socialdemokraterna till val på vilket är viktigt och bra.
Begreppet inhyrd bemanning är ju fortfarande ganska ung på arbetsmarknaden sedan det blev en
lagändring i mitten på 90-talet. Från fackets sida har det tittats snett och inte varit en prioriterad fråga –
därför att fenomenet aldrig gillats då löntagare ställs mot varandra . Större delen av de anställda i
branschen finns i företag med kollektivavtal. Det innebär inte att allt är under kontroll att löner och
villkor betalas ut som de ska och att andra delar i kollektivavtalet följs. Men det finns förutsättningar
att göra något åt det som utnyttjas av en arbetsgivare. Parterna på arbetsmarknaden är överens om hur
branschen ska hantera löner och villkor genom att LO-förbunden har ett gemensamt kollektivavtal
som alla 14 förbunden är ägare av tillsammans med arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen
som ingår i Almega. Det är parterna som gör upp om vad som ska gälla. Avtalsfrågor av de slag som
huvudsysselsättning finns i kollektivavtalet men också i lokala avtal där man anser att det behövs
stärkas ytterligare, mellan den fackklubb och kundföretag som anlitar inhyrd bemanning. Begränsning
av antal inhyrda på en arbetsplats är något som facket idag kan komma överens med arbetsgivaren om.
Att lagstadga kring antal inhyrda osv är en svår fråga, då det skiljer sig åt hur facken vill att den ska
hanteras. Att vara bemanningsanställd innebär faktiskt att man är tillsvidareanställd och har en
heltidsanställning som norm. Kollektivavtalet för inhyrd bemanning är på många sätt starkare än andra
kollektivavtal på arbetsmarknaden. Med starka begräsningar finns det risk att visstidsanställningar
ökar istället. F-skattesystemet har diskuterats under en ganska lång tid men regelverket har aldrig setts
över utifrån ett skattefusk- och skatteundandragande sätt sedan 1993 när regelverket infördes.
Regeringen tillsatte en F-skatteutredning under 2018 för att kunna bekämpa skattefusk och åtgärda
missbruk som finns. I uppdraget för utredningen finns också om utarbetningen av systemet kan
utvecklas för att förbättra villkoren för att starta företag och öka sysselsättningen. Vi vet att ordning
och reda med schysst konkurrens handlar en hel del kring ekonomisk brottslighet och ett utnyttjande
av egensanställningar. Direktivet säger också att utredaren ska redovisa i vilken utsträckning Fskattesystemet medger till utnyttjandet av F-skattare som företagare som egentligen är anställda.
Dessutom har den rödgröna regeringen tillsatt en annan utredning (Ett tryggare företagande i förändrat
arbetsliv) som ska titta på hur förutsättningarna ser ut för både ”möjlighetsföretagare” och
”nödtvångsföretagare” gällande bl.a. hur socialförsäkringssystemet kan förbättras. Men även här är det
viktigt att påpeka att påtvingande företagande inte är något som ska understödjas. Vidare ska
Skatteutredningen titta närmare på behovet av att vägra eller återkalla ett godkännande av F-skatt vid
46

kriminalitet. Idag är det möjligt enbart vid näringsförbud. Så den här utredningen är välkommen så att
utformningen av systemet förhoppningsvis kan säkra arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden och
förhindra skattefusk och ge en sundare konkurrens. För att ha en fungerande arbetsmarknad är det
viktigt att utbildningsmöjligheter finns under arbetslivet, inte bara i början. Motionären belyser
problemet med att CSN-systemet inte är harmoniserat med dagens förväntningar på en allt snabbare
utveckling av arbetsmarknaden med nya innovativa arbeten. Det är viktigt att fler får möjlighet att
studera så att de utan högskolekompetens får lägre trösklar genom ett bättre studiestödssystem med
högre ersättningsnivåer. Motionären menar också att systemet inte är byggt för en arbetande person
som mitt i livet behöver vidareutbildas för ett annat arbete, där bristyrken borde prioriteras och ge fler
veckor med maxbelopp. Regeringen har påbörjat en översyn över hur bristyrken ska kunna premieras
och bidra till att fler söker till just sådana utbildningar. Ja det är viktigt att driva en socialdemokratisk
högskolepolitik som ger en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och
innovation. Den rödgröna regeringen påbörjade ett arbete för satsning på utbildningsväsendet med
bl.a. fler utbildningsplatser på högskolan och högre studiemedel. Studiemedlen måste kunna anpassas
till att kunna både arbeta och studera och på både kortare och längre perioder. Yrkeshögskolan är
viktig precis som motionären säger och ska fortsättas byggas ut och finnas i hela landet. Det är också
viktigt att det växer fram flexiblare sätt att studera så man kan anpassa efter sitt arbete och den
livssituation man befinner sig i. Det är angeläget att kunna ordna kortare och relevanta
påbyggnadsutbildningar som yrkeshögskolan kan erbjuda. Just nu arbetar regeringen med att
formulera en programplan som ska utveckla både yrkeshögskolan och studiemedelssystemet så det
passar bättre till yrkesverksamma.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2, 3, 6, 7.
att anse att-sats 1, 4, 5, 8 besvarad.

Motion FA3 Bekämpa otrygga anställningar
Solna
Enskild motion
Motivering
Allt för många utnyttjas av osäkra anställningsformer, som obetald praktik för att sedan bli utbytt. Att
lära sig de svenska normerna tar tid, och inte något som man bör förväntas göra själv. Kunskap om
Sveriges arbetsmarknad med rättigheter och skyldigheter måste bli bättre under hela
integrationsprocessen, inte minst under tiden på SFI. Att lära sig de svenska spelreglerna måste
integreras bättre i en invandrares första år, för att få bättre förutsättningar att inte utnyttjas och klara
sig bättre.
Det bör inte krävas hela åtta svåra år att komma in i arbetsmarknaden. Utrikes födda är
överrepresenterade bland de tidsbegränsade anställningarna. Andelen tidsbegränsat anställda ökar
stadigt bland utrikes födda, samtidigt som den har varit oförändrad bland den inrikes födda
befolkningen under de senaste decennierna. Detta leder således till mindre trygga anställningar än de
inrikes födda.
De unga som arbetar inom exempelvis service eller handel omfattas i många fall av en allt mer
förekommande anställningsform som skapar svårighet att etablera sig på arbetsmarknaden och behålla
ett arbete under en längre period. En allmän visstidsanställning innebär att arbetsgivaren inte behöver
ange något skäl till tidsbegränsningen i anställningen, vilket gör att den anställde inte kan finna någon
trygghet i hur länge vederbörande kommer att behålla sin tjänst. Anställningsformen har i många fall

47

bidragit till så kallade SMS-anställningar och andra korttidsanställningar som gör det svårt för
personer att skapa en stabilitet i sin tillvaro.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att SFI-undervisningen även inkluderar information om
facket och arbetsmarknaden samt om arbetstagarens skyldigheter och rättigheter.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att verka för tillsättandet av en utredning bakom unga
utrikes föddas trygghet och delaktighet på arbetsmarknaden
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att fasa ut anställningsformen allmän visstidsanställning ur
lagen om anställningsskydd
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FA3 Bekämpa otrygga anställningar
Föredragande: Fredrik Sirberg
Tyvärr kan vi se en visstidsnorm som växer fram inom tjänstesektorn. Den lagändring som den
rödgröna regeringen lade fram har kanske inte ännu givet den effekt som är önskvärd – om du frågar
fackförbunden så är den krånglig att förklara och medlemmar kanske inte ens förstår att det går att
driva ärenden. Men man ska också minnas att vi hade en minoritetsregering med de utmaningar det
innebar. I det senaste valet gick Socialdemokraterna till val på att avskaffa allmän visstidsanställning.
Vilket är bra och i den riktlinje som behövs för att få säkrare anställningar och där människor kan leva
på sin lön och veta hur morgondagen ser ut. Det ska inte vara så enkelt som det är idag att utan
anledning kunna anställa på visstid. Och vi kan vara överens om att det är ett träsk att år ut och år in
kunna arbeta och ändå inte få en tillsvidareanställning eller de korta sms-anställningarna som unga
människor måste förhålla sig till. Det måste finnas skäl till att kunna visstidsanställa – det ska inte vara
så enkelt som det är idag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2.
att anse att-sats 1, 3 besvarad.

Motion FA4 Från försörjningsstöd till fast anställning
Solna
Enskild motion
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Motivering
I dag är avsaknaden av gymnasieexamen den stora vattendelaren på den svenska arbetsmarknaden.
Arbetslösheten bland unga som inte har en slutförd gymnasieexamen är mer än dubbelt så hög som för
dem med en gymnasieutbildning. Bland arbetslösa utrikes födda är bristen på utbildning den främsta
orsaken till långtidsarbetslösheten. Samtidigt är fullgjord gymnasieexamen i dag både norm och krav
på arbetsmarknaden. Vi ser hur långtidsarbetslösheten och avsaknaden av framtidsutsikter bidrar till
det ökade utanförskapet. Därför bör fler riktade insatser ske för att lyfta unga människor ur
försörjningsstöd till kollektivavtalsenliga fasta anställningar. Vi föreslår därför en satsning där alla
unga arbetslösa på försörjningsstöd erbjuds studierelevant deltidsanställning av kommun och landsting
med krav på att denne fullgör gymnasieexamen. Liknande åtgärder har tidigare provats i Västerås med
lovvärda resultat. Genom att villkora bibehållandet av arbetet med att unga arbetslösa på deltid läser in
utbildningen ökas kunskapsnivån samtidigt som fler får möjlighet till sysselsättning. Efter att ha
fullgjort deltidsstudierna ska personens deltidstjänst övergå till fast anställning på heltid.
Därför yrkar jag:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att alla kommuner inför obligatoriska program med
gymnasieundervisning och arbete på 50% vardera för arbetsföra långtidsarbetslösa med
försörjningsstöd, där bibehållandet av jobbet villkoras av studieprestation och där fullgjord
gymnasieexamen resulterar i kollektivavtalsenlig heltidsanställning
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FA4 Från försörjningsstöd till fast anställning
Föredragande: Patrik Isestad
Bildning och studier är av mycket stor vikt för individen och samhället i stort. I många fall är studier
en väg in i arbetslivet. I andra fall behövs andra åtgärder. Det kan handla om hälsa, arbetsanpassning
eller kompetensmatchning och validering exempelvis. Tvångsåtgärder ska i ett socialdemokratiskt
samhälle hållas på ett absolut minimum och endast utföras när det är välbefogat. Även om åtgärder
och upplägg som beskrivs i motionen kan vara intressanta att titta på är det styrelsens starka
uppfattning att detta i så fall ska vila på frivillighetens grund och vara en av ett helt batteri tänkbara
åtgärder för att lösa den arbetslöses situation.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FA5 Fler lokala anställningar
Solna
Enskild motion
Motivering
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Det offentliga Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor och den
offentliga sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP. Varje upphandling och varje beviljat
bygglov innebär ytterligare möjligheter för försörjning och sysselsättning. Samtidigt finns en utbredd
arbetslöshet bland unga och utrikes födda. Kommuner och landsting bör därför vid varje upphandling
och beviljande av bygglov ställa krav på lokala arbetstillfällen. Fastighetsägare och byggherrar som
vill bygga nya bostäder eller övertar kommunens fastigheter bör åtas skyldigheten att om möjligt
anställa fastighetsvärdar lokalt bland de boende och vid möjlighet erbjuda sommarjobb till de boende.
Vid upphandlingar bör krav ställas på fler lokala anställningar. På så vis kan en upphandling av
lokalvård också innebära att fler lokalt arbetslösa får möjlighet till försörjning.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att kommuner och landsting ska i upphandlingar,
bygglovsansökningar och överlåtelse av bostäder kunna ställa krav om att lokala arbetslösa ska
erbjudas arbetstillfällen.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FA5 Fler lokala anställningar
Föredragande: Patrik Isestad
Motionen tar upp en mycket viktigt fråga som berör själva kärnan av vad vårt parti arbetar för. Alla
som kan ska få möjligheten att få ett arbete. Under lång tid har många socialdemokrater sökt att gynna
lokala arbetstillfällen exempelvis i bolag som vi genom kommunen styr över. Det är vanligt att
sommarjobbssatsningar särskilt riktas till de som bor i kommunen eller i allmännyttans fall att man
uppmuntrar boende att söka jobb. Stockholmsregionen består i relativt stor utsträckning av en enda
arbetsmarknad eventuellt uppdelad i några mindre regioner begränsade av restid. Att ställa krav på
"lokalt" anställd arbetskraft kan därför vara svårt. Det tillförs inte heller totalt några extra
arbetstillfällen av detta förfarande. Och en hel del andra frågor skulle bli svåra att hantera, vad händer
om någon anställd väljer att flytta? Om verksamheten flyttar? Om man söker jobb från annan ort osv. I
grunden är arbetarrörelsens inställning att arbetstillfällen ska erbjudas på en öppen arbetsmarknad och
att var och en som vill ska ha möjlighet att söka oavsett bostadsort eller andra förutsättningar som inte
direkt påverkar kvaliteten på utfört arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FA6 RUT-avdrag för det offentliga
Solna
Enskild motion
Motivering
Under 2016 utbetalades 15 miljarder i RUT-avdrag för hushållsnära tjänster. Sedan införandet av
RUT-avdraget har miljarder i skattepengar använts för att subventionera städning och service i
enskildas hushåll. Vi socialdemokrater har länge varit skeptiska och menat att skattepengarna kan göra
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nytta på annat håll. Bland unga studerande är ohygieniska toaletter i skolan en norm, och på många
sjukhus och andra offentliga miljöer finns stora behov av fler som kan hålla miljöerna rena och
sanitära. Vi bör därför införa ett RUT-avdrag för kommuner och landsting för att uppnå detta. Varje
kommun eller landsting som anställer långtidsarbetslösa för lokalvård och skötsel av fastigheter och
offentliga utrymme bör av staten erbjudas lönesubventioner.
Därför föreslår jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett form av RUT-avdrag införs för kommuner och
landsting.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FA6 RUT-avdrag för det offentliga
Föredragande: Azadeh Rojan Gustafsson
När Rut avdraget infördes av Reinfeldtregeringen 2007 var argumenten för reformen att bidra till att
minska svartarbete, främja integration, skapa arbetstillfällen och tillgängliggöra hushållsnära tjänster
för fler. Motionärerna lyfter i sin motion att ett Rutavdrag nu bör införas för kommuner och landsting,
som anställer långtidsarbetslösa, för att förbättra lokalvård och skötseln av fastigheter och offentliga
utrymmen. Motionärernas intention med detta förslag är att lösa två problem, att många offentliga
miljöer behöver större omsorg och att få fler långtidsarbetslösa i arbete. Distriktsstyrelsen delar
motionärernas ambition att få fler i arbete och att förhindra att antalet långtidsarbetslösa ökar. Vårt
parti vill att alla som kan arbeta ska arbeta och ser statens ansvar i att skapa fler arbetstillfällen för alla.
Det är med bakgrund i denna övertygelse som reformen med extratjänster genomfördes när den
rödgröna regeringen tillträdde. Syftet med extratjänsterna är att ge kommuner, landsting och privata
utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Extratjänsten
bidrar till att höja kvaliteten inom t.ex. vård, skola och omsorg. Samtidigt får en arbetslös person
möjligheter att komma vidare på arbetsmarknaden. Reformen har visats vara väldigt framgångsrik då
en rapport från SKL visar att av de som avslutat en extratjänst i maj 2018, där det också hade gått 90
dagar, hade 34 procent gått vidare till reguljärt eller subventionerat arbete. Distriktsstyrelsen menar på
att det syfte som motionären vill uppnå i sin motion redan prövas med extratjänsterna. Skillnaden är
att med extratjänsterna kan kommunerna själva avgöra inom vilken av del den offentliga verksamheten
som de extra händerna behövs. Det framförs ofta från kommuner och landsting att staten bör minska
på de riktade statsbidragen, genom extratjänsterna blir det inte staten som pekar ut hur kommunerna
och landstingen ska använda satsningen. Vidare menar distriktsstyrelsen att valet av begreppet RUTavdrag skulle okritiskt legitimera de påstådda positiva effekterna av rutavdraget i den större
bemärkelsen. Idag, över 10 år efter RUT-avdraget infördes, finns det skäl att titta närmare på hur väl
Rutavdraget nått de utlovade effekterna. Distriktsstyrelsen ser att reformen med extratjänsterna
fortsätter och att fler ges chansen att få ett riktigt heltidsjobb med en riktig lön som förhandlats av
arbetsmarknadens parter.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att avslå motionen.

Motion FA7 Segregation på den svenska arbetsmarknaden
Solna
Enskild motion
Motivering
Gör din plikt - kräv din rätt. Så lyder en av de allra mest grundläggande svenska och
socialdemokratiska grundidéerna om människan och samhället. Samhället bär en viktig roll av att
utjämna skillnader, möjliggöra klassresor, utradera orättvisor och få fler personer att känna makten
över sitt liv. Vårt krav är att varje människa ska ha rätt till en meningsfull sysselsättning och en
omfattande välfärd. Vår regel är att varje människa ska göra sin plikt och vara med och bidra. Som
socialdemokrater ställer vi krav på att varje arbetsför människa ska jobba eller studera. Det är först när
vi alla drar vårt strå till stacken som vi har möjlighet att genomföra våra viktiga samhällsreformer och
uppnå friare liv. Men krav utan möjligheter är värdelösa.
Vi kan idag se kraftiga konsekvenser av en många års dåligt förd integrationspolitik. Stora delar av
Stockholm och Sverige är drabbad av segregation som slår undan stolen för redan utsatta grupper i
samhället, såväl när det kommer till utbildning som arbete. En av de mest tydliga konsekvenserna är
skillnaden i arbetslösheten mellan olika grupper i samhället. Andelen utrikesfödda som är arbetslösa är
högre i förhållande till den del inrikes födda personer som är arbetslösa. Många unga svenskar
genomlider svårigheten i att få ett jobb på grund diskriminering på arbetsmarknaden.
Unga människor som växer upp i förorten tenderar att ha det ännu svårare att introduceras till
arbetslivet, i vissa fall på grund av strukturella problem men också orsakat av andra fenomen på
arbetsmarknaden som i livet skapar otrygghet. Konsekvenserna för den enskilde individens frihet,
såväl som för stora grupper i samhället i sin helhet är mycket påtagliga. Det finns enorma vinster i att
få ut människor i utbildning och arbete, inte bara för samhället, utan därtill för individens självkänsla
och möjlighet till framtida egenförsörjning.
Det är socialdemokratins främsta uppgift att verka för att alla människor i Sverige får förutsättningarna
för ett bättre liv. Således är det också vår uppgift att minska tiden från att vara nyanländ i Sverige till
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. För att motverka den omfattande segregationen i det
svenska samhället så krävs det en vass och aktiv integrationspolitik.
En integrationspolitik måste gå hand i hand med en arbetsmarknadspolitik som ser till att minska
trösklarna till arbetsmarknaden och där den svenska modellen värnas. Att aldrig få in en fot i
samhället, eller att gå in i vuxenlivet med dåliga villkor leder till att människor blir en del av det
växande utanförskapet. Detta gäller inte bara nytillkomna flyktingar eller invandrare, utan även delar
av traditionella arbetarklassens barn i Sverige. Vi kan inte acceptera en framtid där ungdomar får en
större ekonomisk otrygghet än sina föräldrar.
Det är av yttersta vikt att nyanlända i Sverige får god tid på sig att komma in i det svenska samhället i
så pass stor utsträckning att de kan känna sig till ro och till fullo se Sverige som sitt nya hem. Men den
första tiden i det nya landet är också kritiskt för den nyanlände i den mening att man ska introduceras
till flera av våra myndigheter och rustas inför utbildning eller arbete. Det handlar om särskilt riktade
insatser i form av utbildning i det svenska språket och insatser för att förbereda de vuxna inför
arbetslivet på den svenska arbetsmarknaden. Alldeles för många nyanlända faller mellan stolarna och
kommer aldrig i kontakt med alla de nödvändiga parterna i sin etableringsprocess, vilket leder till att
de inte heller får rätt verktygslåda för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
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Ytterligare ett problem med Arbetsförmedlingens etableringsarbete är att det helt enkelt saknas rätt
kompetens för att vara framgångsrika i detta arbete. Arbetsförmedlingen själva beskriver att de i sitt
etableringsarbete gör en kartläggning av tidigare erfarenheter och kompetenser och på så sätt kan,
utifrån deltagarnas egna förutsättningar, personen rustas för att komma närmare arbetsmarknaden.
Detta är en del av den 24 månader långa plan som Arbetsförmedlingen ska upprätta tillsammans med
den nyanlände.
Arbetsförmedlingen presenterar på sin hemsida att i december 2016 så var det cirka 35 % av de som
har avslutat sin etableringsplan som fått jobb inom 90 dagar. Detta är alldeles för lågt, men det
presenteras ingenting om vilka yrken som dessa individer har fått eller matchats mot. Denna fråga blir
särskilt relevant då 25 % av de som är inskrivna i etableringsuppdraget har eftergymnasial utbildning
motsvarande två år eller längre. Dessa människor har säkerligen inte matchats mot jobb som ligger i
linje med deras tidigare yrkeserfarenhet eller utbildning.
Detta bekräftar den bild vi har, inte bara att det är ett stort bestående problem, utan också ett växande
problem, i att välutbildade nyanlända och svenska medborgare med annan etnisk bakgrund än svensk
inte matchas mot arbeten relevanta för deras utbildning eller tidigare yrkeserfarenhet. Ofta blir man
istället matchad mot låglöneyrken och serviceyrken som diskare, städare eller buss- tåg- och
taxichaufför. Det är något som ofta glöms bort vilket är ett resultat av att det sällan syns i det
offentliga. Men ibland dyker det upp sådant som påminner oss om detta strukturella problem. Ett
sådant fall är hösten 2016 när Skånetrafik gick ut med omfattande reklam bestående av några av deras
chaufförer med annan etnisk bakgrund som var utbildade till bland annat arkitekt och undersköterska,
samt en lektor. Det man gör är alltså att skryta över att man har välutbildade chaufförer, människor
med utbildning av helt annan karaktär än det yrke de utför. Det man gör är att skryta om en misslyckad
integrationspolitik och en misslyckad arbetsmarknadspolitik, även om Skånetrafikens
marknadsansvarig menar att “syftet med kampanjen är att visa att de flesta förarna har gjort ett aktivt
val för att bli bussförare och representanter för Skånetrafiken,”.
Givetvis ser vi det inte som något negativt att arbeta inom ovan nämnda yrkeskategorier, men det är
ovärdigt ett land som Sverige att ha en så misslyckad matchning av arbete. Arbetsförmedlares jobb
består till stor del av att få ut människor i arbete, men de har även ett övergripande ansvar i att matcha
arbetssökandes kvalifikationer mot hela arbetsmarknaden. Det är Arbetsförmedlingens ansvar att
skapa förutsättningar för alla svenskar att i så stor utsträckning som möjligt kunna göra aktiva val på
arbetsmarknaden. För att kunna göra detta behöver de rätt kompetens, de behöver aktiva politiska
åtgärder och de behöver inte bara resurser, utan rätt resurser.
För att på komma till bukt med de utmaningar Sverige står inför de kommande åren så krävs det att
från högsta håll tydligt visa, och faktiskt ta, ansvar för frågorna om etablering respektive integration.
Här ska den svenska regeringen i sin sammansättning och sitt politiska arbete ta sitt givna ansvar. I
och med den stora flyktinginvandringen de senaste åren och som förväntas fortgå även kommande år
så har vi sett hur arbetsmarknads- och etableringsministerns arbete mer och mer har skiftat till att röra
etableringsarbete på bekostnad av arbetsmarknadsarbetet.
Givetvis är det inte negativt att det läggs ned mycket arbete på etableringen, men vi kan tydligt
konstatera att arbetsmarknadsarbetet är så pass viktigt att det förtjänar ett ostört fokus från det
ansvariga statsrådet. Vi anser även att etableringsarbetet med tanke på rådande omständigheter också
både förtjänar men också verkligen behöver att ostört fokus från ett statsråd vars huvudsakliga
uppdrag går ut på att förbättra etableringen av nyanlända i Sverige.
På samma sätt ser vi en mer och mer alarmerande segregation i det svenska samhället och inte minst
på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ett ständigt behov av att utveckla och förbättra svenskt
integrationsarbete. Således finns ett tydligt behov av en minister som under det rådande politiska läget
enbart jobbar med etableringen i det svenska samhället. När etableringen av nyanlända fullgjorts, samt
eventuellt i ett läge där etableringsministern spelat ut sin roll, så tar en minister med särskilt ansvar för
integration vid.
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Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att Arbetsförmedlingen ges ett nytt, tydligare
etableringsuppdrag som innefattar samverkan med arbetsmarknadens parter,
omställningsorganisationer och kommuner för att säkerställa att nyanlända i större utsträckning
matchas mot relevanta yrken på hela arbetsmarknaden
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett särskilt statsråd med ansvar för integration tillsätts i
regeringen.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett särskilt statsråd med ansvar för etablering tillsätts i
regeringen
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att etableringsuppdraget omfattar även de som väntar på
beslut om uppehållstillstånd från migrationsverket
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att riktade resurser till Arbetsförmedlingens
etableringsarbete med mer personal med specialistkunskaper om etablering och integration.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att automatisk inskrivning på Arbetsförmedlingen för alla
arbetsföra mellan 20 och 65 år.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FA7 Segregation på den svenska arbetsmarknaden
Föredragande: Serkan Köse
Mycket är fantastiskt bra i Sverige. Samtidigt har vi många utmaningar. Att klyftorna i samhället har
ökat, att den ekonomiska utsattheten och segregation har ökat de senaste decennierna är en av våra
tuffaste utmaningar. Ojämlikhet och ökade klyftor är djupt skadligt både för individer och för
samhället. Därför är vårt viktigaste uppdrag att bryta den växande ojämlikheten i Sverige. Många har
bidragit till att försöka bryta utvecklingen. Ändå har vi misslyckats. Distriktsstyrelsen anser att
motionen väcker många angelägna frågor kring integration och segregation. Frågor som förtjänar en
bredare diskussion om hur dessa utmaningar ska hanteras. Distriktsstyrelsen menar att vårt land går
miste om människors kunskap och talang. Frustration och förtvivlan väcks bland de personer som
halkar efter – frustration och förtvivlan som riskerar att bana väg till både kriminalitet och extremism.
Våra politiska motståndare verkar inte ta utvecklingen på allvar, anta utmaningen och göra något åt
situationen. Men vi socialdemokrater tar detta på största allvar. Därför har den socialdemokratisk
ledda regeringen från dag ett arbetat målmedvetet mot att bekämpa segregation, i bredare mening, än
vad alliansen gjorde under sina åtta år. När vi gör en seriös analys av varför insatser misslyckats med
att bryta segregationen, kan vi se några problem återkommer hela tiden. Det handlar om kortsiktighet,
sena insatser och bristande samverkan mellan staten, kommunerna, och det civila samhället. Tyvärr
sker det sällan tillräckligt koordinerat och kraftfullt. Därför anser vi Socialdemokrater att det är
nödvändigt med långsiktighet, tidiga insatser och ökad samverkan. För arbetet mot segregation har
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inte en början och ett slut efter några år, det är ett långsiktigt arbete som krävs. Vi behöver mer av
förebyggande insatser så tidigt som möjligt, redan från förskolan och framåt. Staten, kommunen,
civilsamhället och näringslivet måste gå åt samma håll. Det är orimligt att samhällsservicen minskar i
våra socialt utsatta områden samtidigt som kommunen och andra aktörer identifierat ett större behov
av samhällets närvaro. Mot denna bakgrund presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen
2016 ett reformprogram för år 2017 till 2025, för att minska segregationen och lyfta de socialt utsatta
områdena. Programmet fokuserar på fem områden: • Bekämpa brottslighet • Knäcka
långtidsarbetslösheten • Lyfta skolor och elevernas resultat • Stärka samhällsservicen och minska
bostadssegration och trångboddhet • Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar.
Till detta arbete har regeringen avsatt 2,2 miljarder årligen 2020-2027, för att få ner segregationen i
Sverige. Tyvärr röstade M, KD och SD mot detta förslag i budgeten för år 2019. Det är oansvarigt att
avveckla stödet till socioekonomiskt utsatta områden som är utformat för att stärka kommunernas
långsiktiga arbete, såsom tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet,
ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället. Det finns, för att
använda vår partiordförande Stefan Löfvens ord, ingen ”quick fix” för att minska segregationen, utan
detta är ett arbete som måste göras grundligt för att komma åt allt som bidrar till ökade klyftor. Frågan
finns på regeringens och partiets agenda. Den socialdemokratiskt ledda regeringens målmedvetna
arbete mot segregation och bättre etablering på arbetsmarknaden börjar ge sina frukter. Nu syns ett
trendbrott i nyanländas etablering. Olika sätt att mäta nyanländas etablering på arbetsmarknaden visar
starka positiva resultat. Fler nyanlända lämnar Arbetsförmedlingen för arbete. Fler kommer snabbare i
kontakt med arbetsmarknaden och tiden till arbetsmarknadsetablering kortas. Under 2018 års första
kvartal var andelen i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan 42 procent, jämfört
med 31 procent samma period ifjol. Utvecklingen är stark och kommer både kvinnor och män till del.
Tidigare tog det upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Nya
SCB-siffror visar att denna tid nära halverats. Andelen flyktingar i arbete två år efter bosättning i en
kommun har fördubblats under senare år. Av dem som kom till en kommun 2014 var nästan en
tredjedel (31,6) i arbete efter två år. Motsvarande andel bland dem som kom 2009 var 14 procent. Sledda regeringen har genomfört nödvändiga reformer för att korta tiden till arbete. Det handlar om
strukturellt genomgripande reformer såsom den bosättningslag som är ett verktyg för att styra
mottagandet av nyanlända, och ett nytt regelverk för etableringen av nyanlända som innebär tydligare
krav på individen. Det handlar också om åtgärder som innebär bättre etableringsinsatser och stärkta
vägar till jobb. Våra reformer har lagt grund för att etablering och integration ska lyckas. En viktig
nyckel för att nyanlända ska komma snabbare i jobb ligger i ett målinriktat och handfast samarbete på
lokal nivå. Regeringens stimulans av sådan samverkan genom Delegationen för unga och nyanlända
till arbete (Dua) resulterar nu i lokala jobbspår över hela landet – skräddarsydda vägar till jobb hos
lokala arbetsgivare med behov av arbetskraft. Tillsammans med arbetsmarknadens parter är regeringen
överens om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Etableringsjobb ska ge individen
möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden och ska
normalt kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren. Sedan S-ledda regeringen
tillträdde är det cirka 300 000 fler som har ett jobb. Sysselsättningsgraden ökar fortsatt och gapet
mellan inrikes och utrikes födda har minskat. Distriktsstyrelsen anser att det är positivt att
utvecklingen går i rätt riktning, men det räcker inte. Mer måste göras för att alla som kan arbeta ska
komma i arbete, och för att alla som behöver utbildning för att komma i arbete får ta del av utbildning.
Etableringstiden behöver kortas ytterligare – inte minst för nyanlända kvinnor. Flera viktiga reformer
har satts på plats för att bättre ta emot och rusta människor som kommit nya till vårt land och bli del i
det fortsatta byggandet av det. Utbildningsplikt för nyanlända och tydligare krav att ta del av
etableringsinsatser som bedöms leda till arbete, fler utbildningsmöjligheter samt de nya
introduktionsjobben – ett enkelt och kraftfullt anställningsstöd som ersätter flera gamla stödformer, är
ytterligare några reformer som s-ledda regeringen sjösatte. Bosättningslagen innebär att alla
kommuner – inte som tidigare bara några få – måste ta ansvar och planera för att ta emot nyanlända.
Mottagandet styrs tydligare utifrån var arbeten finns. Språkintroduktionen är ett alltmer effektivt
verktyg för integration i arbetslivet. Distriktsstyrelsen delar intentionen att Sverige ska vara ett land
där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen. I dag tar det för lång tid för
nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Segregation och bristande
kunskaper i svenska språket är stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen.
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Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta
möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration. Därför anser distriktsstyrelsen att
det som behövs är fortsätta fokusera på reformer som bidrar till ett jämlikt samhälle, inte på
tillsättandet av ett nytt ministerium. Distriktsstyrelsen vill understryka de faktum att det är enbart
statsministern som utser sina statsråd och tilldelar deras ansvarsområde.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2, 3, 4, 5, 6.
att anse att-sats 1 besvarad.

Motion FA8 Företagande utan klassklyftor
Solna
Motivering
Småföretagandet är vanligt bland utrikes födda som står för en sjättedel av de nystartade jobben i
Sverige. Även om gruppen som helhet är överrepresenterade lyckas många aldrig att förverkliga sina
företagsidéer i Sverige på grund av okunskap och höga trösklar in. Utrikes födda möter oftast fler
hinder när det gäller att starta och driva företag vilket leder till att det blir svårt att få lån och krediter
för att starta ett eget företag. En annan faktor som försvårar startande av företag är svårigheterna med
att förstå diverse regelverk kring företagandet. Unga besitter så många idéer, åsikter och kunskap, vare
sig de är födda i Sverige, har utländska föräldrar eller precis har anlänt. Genom att lyssna på
ungdomars idéer och ta tillvara på den mångfald som finns kan det förverkligas till ungt
entreprenörskap, vilket kan leda till egen försörjning och skapande av jobbtillfällen, och det är något
hela samhället vinner på.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett specifikt företagsrådgivningsprogram utformas till
utrikes födda och unga i segregerade områden
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att det införs en princip om “enkelt företagande” där ett
enskilt företagscentrum bistår i registreringen av företag, hjälper till i Skattefrågor, centraliserar
ansökan och blanketter samt erbjuder rådgivning.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att program för sommarjobbsentreprenörer erbjuds för
resurssvaga områden.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FA8 Företagande utan klassklyftor
Föredragande: Lars Bryntesson
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Motionen lämnar förslag till olika åtgärder för att uppmuntra företagande och entreprenörskap bland
utrikes födda samt unga i segregerade/resurssvaga områden. Dessa frågor har stark koppling till
samhällsutmaningen att förbättra integrationen, bekämpa utanförskapet och ge fler möjlighet till
arbete. Vårt partidistrikt i Stockholms län kommer under kommande år, i samarbete med Stockholms
stads partidistrikt, att bedriva ett gemensamt arbete med att utveckla vår politik för
Stockholmsregionen. Detta arbete kommer sannolikt bl.a. att behandla frågor om integration samt
vikten av att bryta segregationen i vår region, liksom att ta fram konkreta ytterligare åtgärder för att ta
bort hinder som försvårar företagande. Distriktsstyrelsen instämmer i motionens andemening att vi
behöver bli betydligt bättre på att ta tillvara den breda mångkulturella kompetens som vi har i
regionen. Den är en stor tillgång, inte minst för ett litet exportberoende land som vårt. Det är dock
viktigt att det sker på ett sätt som inte bidrar till ökad stigmatisering av vare sig grupper eller områden
i regionen. I avvaktan på detta arbete bedömer distriktsstyrelsen att motionens förslag inte kan bifallas.
Det bör finnas andra vägar att uppnå det goda syfte som motionen har, vilka bör prövas i första hand.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FA9 Utred lagstiftning för företags ansvar gällande mänskliga rättigheter
Solna
Motivering
Svenska statliga och privata företag har goda möjligheter att bidra till fattigdomsminskning genom
hållbar handel, men för att denna potential ska förverkligas krävs att företagens verksamhet inte bidrar
till kränkningar av mänskliga rättigheter. Granskningar och rapporter visar dock tyvärr återkommande
att svenska företag i flera fall saknar godtagbara processer för att ta ansvar för att mänskliga rättigheter
respekteras i företagens leverantörsled. Det handlar inte sällan om att arbetstagares grundläggande
rättigheter åsidosätts. Exempel från de senaste åren har rört sig om reseföretag som inte hanterar
frågan om tvångsarbete på anlitade hotell, skokedjor som inte kontrollerar användningen av giftiga
kemikalier i lädertillverkningen och klädföretag vars inköpsmönster bidrar till att hålla lönerna under
levnadslönsnivå i produktionen i låglöneländer. Att detta kan fortgå beror på att avsaknaden av skarp
lagstiftning. Lagstiftare har istället hoppats på ett förbättrat beteende hos företagen genom frivilliga
riktlinjer samt företagens egen vilja och förmåga att prioritera mänskliga rättigheter. Flera institutioner
ser att frivillighet inte är tillräckligt, däribland FN.
Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har stater en skyldighet att
skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av företag. FN-principerna innehåller förslag
på hur företag bör fullgöra sitt ansvar och hantera risker för att kränka människors rättigheter. En
riskanalys och åtgärdsplan, en så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD), identifieras av FN
som en lämplig process för att identifiera, förebygga, lindra och redogöra för hur ett företag hanterar
potentiella människorättsrisker. Under de senaste två åren har institutioner inom FN, EU och enskilda
stater lagstiftat och gett rekommendationer om HRDD. Slutsatserna i EU:s ministerråd från juni 2016
klargör att HRDD är avgörande för att nå anständiga arbetsvillkor och Europaparlamentet har röstat
igenom en resolution om obligatorisk HRDD-lagstiftning. Trots detta finns inte denna typ av
lagstiftning i Sverige. Inte heller ställer nuvarande lagstiftning om hållbarhetsrapportering för företag
krav på företagen att genomföra en HRDD. Den lagstiftningen saknar exempelvis ett kriterium om att
företagens rapportering bör ge tillräcklig information för att visa om ett företag på ett korrekt sätt
hanterat sin påverkan på mänskliga rättigheter.
I den socialdemokratiska regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter anges
endast förväntningar på att företag ska respektera mänskliga rättigheter i all verksamhet. Än så länge
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har dock ingen svensk regering antagit eller utrett en bindande lagstiftning som säkerställer att företag
tar ansvar för mänskliga rättigheter. Här har andra länder gått längre. Storbritannien antog Modern
Slavery Act 2016 som ett rapporteringskrav medan Frankrikes lagstiftning ställer mer långtgående
krav. Såväl Tysklands som Italiens nationella handlingsplaner öppnar för diskussion om lagstiftning
kring HRDD. I början på 2018 presenterade Statskontoret den av regeringen beställda utredningen om
Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer. Statskontoret kom då med rekommendationen att
regeringen ska utreda möjligheterna att ställa lagkrav på att svenska företag ska genomföra HRDD.
Mot denna bakgrund är det tydligt att en starkare lagstiftning är nödvändig för att säkerställa att
svenska företag ska kunna garantera skyddet för mänskliga rättigheter i sin verksamhet och
leverantörsled.
Med bakgrund av ovanstående yrkar vi att:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom kravet på att regeringen snarast möjligt
tillsätter en utredning gällande en lagstiftning kring obligatorisk Human Rights Due Diligence
(HRDD) för svenska företag med internationell verksamhet.
att Motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och ge länsriksdagsgruppen i
uppdrag att driva frågan om att regeringen snarast möjligt tillsätter en utredning gällande en
lagstiftning kring obligatorisk Human Rights Due Diligence (HRDD) för svenska företag med
internationell verksamhet.
Ruben Wågman och Fredrik Johansson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FA9 Utred lagstiftning för företags ansvar gällande
mänskliga rättigheter
Föredragande: Serkan Köse
I juni 2011 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter: UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Enligt FN:s Global Compact
förväntas företag respektera mänskliga rättigheter. Detta ansvar har preciserats i FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter. I augusti 2015 utarbetade den socialdemokratiskt ledda
regeringen en mer ambitiös politik för hållbart företagande genom att – som sjätte land i världen - anta
”Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter” för att genomföra FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter. Syftet är att försöka stödja de svenska företagen att
omvandla FN:s principer till konkret handling. Planen är också en viktig del i regeringens höjda
ambitionsnivå bl.a. på utrikeshandelsområdet genom exportstrategin, och på området hållbart
företagande. Likaså är den en viktig del i politiken för global utveckling (PGU) och i arbetet med
Agenda 2030. Vi socialdemokrater anser att företagande och mänskliga rättigheter ska gå hand i hand
och vi har en tydlig förväntan på svenska företag att de ska agera hållbart när det gör affärer både i
Sverige och utomlands. Den socialdemokratiskt ledda regeringen antog skrivelsen ”Politik för hållbart
företagande” som ett led i en mer ambitiös politik för hållbart företagande. I skrivelsen redovisas
regeringens syn på en rad frågor kopplade till ett hållbart företagande, såsom mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption, men också jämställdhet, barnrättsperspektivet,
mångfald, affärsetik och beskattning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ny
lagstiftning om hållbarhetsrapportering för stora företag och satt större fokus på hållbarhet i lagen om
offentlig upphandling. Denna bygger på en ändring av EU:s redovisningsdirektiv (Europaparlamentets
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och rådets direktiv 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och
koncerners tillhanda- hållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy).
Sverige valde att implementera direktivet mer strikt och omfattar fler företag ca 1600, än vad som
följer av EU:s minimikrav, ca 100. Regeringen har också utarbetat en web-utbildning om hållbart
företagande som alla våra ambassader förväntas genomföra så att de kan bli bättre på att stötta svenska
företags hållbarhetsarbete på komplexa marknader utomlands. Business Sweden har fått ökade
resurser för att höja kompetensen kring hållbart företagande. Numera tas hållbart företagande upp i
samband med främjanderesor utomlands. Sedan förra året förväntas även de företag som vill följa med
på Business Swedens främjanderesor att underteckna ett åtagande om att de avser sträva efter att följa
internationella riktlinjer kring hållbart företagande. I mars i år (2018) presenterade regeringen en
uppföljningsrapport kring politiken om hållbart företagande. I den konstateras att flertalet av de
femtiotalet utlovade åtgärderna är genomförda. En av åtgärderna var att genomföra en s.k. Base Line
Studie för att identifiera eventuella luckor i politiken och lagstiftningen, något vi också har genomfört.
De senaste åren har regeringen gjort särskilda insatser för att stärka kunskapen om FN:s vägledande
principer om företagande och mänskliga rättigheter i styrningen av bolag med statligt ägande. Det
finns ett tydligt krav på bolag med statligt ägande att agera föredömligt inom hållbart företagande.
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är sedan 2017 inkluderade i statens
ägarpolicy. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har initierat det globala partnerskapet Global
Deal för anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt som syftar till att bland annat stärka
social dialog och goda arbetsmarknadsrelationer, inklusive föreningsfrihet och kollektivförhandlingar,
för att bidra till anständiga arbetsvillkor, som i sin tur stärker företagande och mänskliga rättigheter.
Rätten att organisera sig fackligt, goda arbetsvillkor och social dialog är centrala frågor inom
företagande och mänskliga rättigheter. Distriktsstyrelsen anser att Statskontoret har gjort ett gediget
arbete. Det är glädjande att den sammantagna bedömningen är att regeringen har vidtagit relevanta
åtgärder för att efterleva FN:s principer om företagande och mänskliga rättigheter. Samtidigt anser
Statskontoret att det kan finnas anledning att överväga ytterligare åtgärder. Många av förslagen som
knyter an till ny lagstiftning kan ha långtgående konsekvenser som är svåra att överblicka. Det är
därför för tidigt att ta ställning till enskilda förslag som dessa. Dessutom har vi ju nyligen infört ny
lagstiftning om t.ex. hållbarhetsrapportering, så låt oss ta ett steg i taget. I nuläget behöver vi analysera
de stora antalet förslag och rekommendationer. Sedan får vi se hur vi eventuellt tar dessa vidare och på
vilket sätt. Rapporten blir ett viktigt inspel i det fortsatta arbetet med hållbart företagande.
Distriktsstyrelsen anser det är viktigt att understryka att det är stater som är skyldiga att säkerställa att
alla individer får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Samtidigt har företag ett stort ansvar att
respektera för att respektera de mänskliga rättigheterna. Distriktsstyrelsen vill därför se en bättre
tillämplig av de befintliga regelverken och fortsätta slå vakt om FN:s principer för företag och
mänskliga rättigheter samt OECDs riktlinjer för multinationella företag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2.
att anse att-sats 1 besvarad.

Motion FA10 Motion angående sociala villkor vid offentlig upphandling
Tyresö
Motivering
Varje år köper stat, kommun, statliga- och kommunala bolag ett stort antal tjänster från privata företag.
Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och teknikstöd till
städning och olika former av omsorg för gamla och sjuka.
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Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i den kommunala
verksamheten. Man vill få en bättre service till en lägre kostnad.
Den ambitionen har alltför ofta lett till upphandlingar där det lägsta priset helt har fått avgöra vilka
företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen har drivits på av att de EU-regler som styr
offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större upphandlingar, förbjuder uttalade
krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska kollektivavtal.
Effekten av den ensidiga inriktningen på det lägsta priset har bidragit till att offentlig upphandling har
gynnat djupt oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder avtalsenliga anställningsvillkor.
Det har i sin tur bidragit till att skattepengar används för att försvåra redan snedvridna
konkurrensvillkor i problematiska branscher.
Vi menar att offentliga upphandlingar – vid sidan av att den ska säkra hög kvalitet – också ska gynna
seriösa företag och understödja en arbetsmarknad där de anställda erbjuds löner och anställningsvillkor
som överensstämmer med gällande kollektivavtal och förhindrar social dumping.
Det kan också få skatteintäktseffekter när upphandlingar tar hänsyn till att offentliga medel inte
snedvrider konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden. När seriösa företag som gör rätt för sig
gynnas i upphandling ökar också skatteintäkterna.
För att uppnå det målet krävs det en tydligt social inriktning på de offentliga upphandlingsbesluten.
Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)
och Lavallagen. Det bör observeras att detta inte innebär regelrätta krav på kollektivavtal. Sådana krav
är enligt dagens praxis inte tillåtna. Däremot ska företagen följa kärnan i de aktuella branschavtalen så
som de definieras i Lavalagen, under upphandlingsperioden.
Stat och kommun, statliga- och kommunala bolag behöver en upphandlingspolicy som lever upp till de
kraven.

För att förhindra and skattemedel används för att dumpa löner och sociala villkor yrkar jag på:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste betala sina
anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen.
att huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om löner och
anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.
att företagen ger full insyn till företrädare för beställaren som kan kontrollera hur företagen lever upp
till kraven i kontraktet.
att distriktskongressen antar motionen i sin helhet
att distriktskongressen skickar motionen till kommunala gruppen samt landstingsgruppen för att de ska
verka för att motionens intentioner implementeras i upphandlingar i länets kommuner samt
landstinget.
att distriktskongressen skickar motionen till länsbänken i riksdagen för att arbeta med motionens
intentioner
Katarina Helling
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att anta motionen som egen.
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Partidistriktets utlåtande över motion FA10 Motion angående sociala villkor vid offentlig
upphandling
Föredragande: Lars Bryntesson
Distriktsstyrelsen delar motionärernas grunduppfattning att det är svenska kollektivavtal som ska gälla
på arbetsmarknaden. De offentliga upphandlingarna omsätter stora belopp och här måste politiken ta
ett ansvar. Det behöver göras med tydligare upphandlingspolicys där uppföljning och sanktion är
självklara. Det ska vara ordning och reda när skattemedel hanteras. För att uppnå det målet om villkor
i enlighet med de rikstäckande kollektivavtalen krävs det en tydligt social inriktning på de offentliga
upphandlingsbesluten. Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU (Lagen om
Offentlig Upphandling) och Lavallagen. Det bör observeras att detta inte innebär regelrätta krav på
kollektivavtal. Sådana krav är enligt dagens praxis inte tillåtna. Däremot ska företagen följa kärnan i
de aktuella branschavtalen så som de definieras i Lavallagen, under upphandlingsperioden. Stat och
kommun, statliga- och kommunala bolag behöver upphandlingspolicys som lever upp till de kraven.
Distriktsstyrelsen menar att det är facket som ska förhandla och teckna kollektivavtal med företagen
och de offentliga förvaltningarna ska ge förutsättningar för detta. Vid offentliga upphandlingar där det
är möjligt ska villkor i nivå med centrala kollektivavtal gälla. I grunden handlar detta om att företag
ska respektera arbetsmarknadens spelregler. Dessa spelregler sätts upp av arbetsmarknadens parter och
har utformningen av kollektivavtal. Denna svenska modell vill vi slå vakt om och utveckla. De krav
som ställs på huvudentreprenörer behöver, i enlighet med motion 893 följas med också till
underentreprenörer liksom följas upp också efter upphandlingstillfället. De företag som bryter mot
arbetsmarknadens spelregler drabbar inte bara löntagarkollektivet, de drabbar också alla de seriösa
företag som har ett intresse av en väl fungerande arbetsmarknad.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 4.
att anse att-sats 1, 2, 3, 5, 6 besvarad.

Motion FA11 Alltid kollektivavtal
Täby
Motivering
Vi har haft en utveckling på svensk arbetsmarknad med allt mera av privatisering och
avreglering, vilket lett till allt större otrygghet och osäkerhet för arbetstagarna. Flera, inte
minst mindre företag, gör att det som var nästan självklart tidigare, att teckna kollektivavtal
och följa lagstiftningen för arbetarskydd och arbetstidslagen urholkas. Även globariseringen
har påverkat utvecklingen på arbetsmarknaden negativt för arbetstagarna. En sådan faktor
är också bemanningsföretagen som bidrar med inhyrda arbetare från låglöneländer vilket
leder till lönedumping.
Som det arbetarparti, vi säger oss vara, måste vi markera hur viktigt det är att vi
behåller kollektivavtalen som en grundbult på den svenska arbetsmarknaden. Vi måste av
Staten, Landstingen och kommunerna kräva att företag som anlitas och upphandlas har
kollektivavtal.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att Distriktskongressen beslutar ge distriktsstyrelsen i uppdrag att uppmana våra
socialdemokratiska ledamöter i Landsting och kommuner i Stockholms län, Att alltid
kräva att kollektivavtal finns på de företag som anlitas.
Jan Aspefjord
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-04, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FA11 Alltid kollektivavtal
Föredragande: Fredrik Sirberg
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är svenska kollektivavtal som ska gälla på
arbetsmarknaden. De offentliga upphandlingarna omsätter stora belopp och här måste politiken ta ett
ansvar. Det behöver göras med tydligare upphandlingspolicys där uppföljning och sanktion är
självklara. Det ska vara ordning och reda när skattemedel hanteras. För att uppnå det målet om villkor
i enlighet med de rikstäckande kollektivavtalen krävs det en tydligt social inriktning på de offentliga
upphandlingsbesluten. Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU (Lagen om
Offentlig Upphandling) och Lavallagen. Det bör observeras att detta inte innebär regelrätta krav på
kollektivavtal. Sådana krav är enligt dagens praxis inte tillåtna. Däremot ska företagen följa kärnan i
de aktuella branschavtalen så som de definieras i Lavallagen, under upphandlingsperioden. Stat och
kommun, statliga- och kommunala bolag behöver upphandlingspolicys som lever upp till de kraven.
Distriktsstyrelsen menar att det är facket som ska förhandla och teckna kollektivavtal med företagen
och de offentliga förvaltningarna ska ge förutsättningar för detta. Vid offentliga upphandlingar där det
är möjligt ska villkor i nivå med centrala kollektivavtal gälla.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Framtidsregion Stockholm – FS
Motion FS1 Varje minut räknas
Solna
Enskild motion
Motivering
I januari 2017 avskaffades zon systemet i vår kollektivtrafik, men med den förändringen förändrades
också tiden som en enkelbiljett är giltig från 120 minuter till 75 minuter. Argumenten har bland annat
varit att de som åker från Stockholms stad eller de mest närliggande kommunerna hinner åka så långt
innan giltigheten är slut. Den nya tidsgränsen ska leda till högre inkomster för SL då fler måste betala
fler gånger och förhindra att en boende i innerstaden ska kunna åka en hel resa (tur och retur) på
samma biljett, men i praktiken blir de svagaste grupperna i samhället istället dubbelt bestraffade.
Exempelvis om du åker från Hallstavik till Danderyds sjukhus tar bussresan 95 minuter, eller om du
ska till Från Nynäshamn till T-centralen tar resan 67 minuter. Det är orter som har busslinjer som går
till Stockholm utan byten, om du dessutom måste göra byten har du inte en chans att hinna från
ytterkanterna in till mitten av länet. Även resor från öst till väst kompliceras och blir dyrare på grund
av tidsgränsen då dessa resor som oftast innebär byten.
Det är lättare att få tag i en lägenhet och priserna på bostadsrätter är betydligt lägre ju längre från
stadskärnan vi kommer, vilket medför att andelen personer med en svagare socioekonomisk bakgrund
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är vanligare i dessa områden. De som redan har en utsatt ekonomi tvingas nu istället betala en dubbel
avgift för att kunna resa in till jobb, utbildning eller underhållning då de sällan har möjlighet att köpa
ett månadskort.
Den nya gränsen på 75 minuter innebär en kraftig försämring av möjligheten att bo utanför
stadskärnan eller på landet och slår som hårdast mot grupper med utsatt ekonomi såsom ensamstående,
unga, nyanlända och pensionärer. Det ligger i vår ideologi att värna om dessa grupper, att skydda dem
mot den dubbla avgift som moderaternas förändring medförde.
Därför yrkar vi:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att giltigheten för enkelbiljetter utökas till 120 minuter
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att Stockholms Läns Landsting utreder möjligheten till
förlängd giltighet för de resor som påbörjas i ytterkanterna av Stockholms län.
Ingrid Markström och Marcus Granström, Norrtälje AK & Patrik Khosravi, Solna AK. Antagen av
Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FS1 Varje minut räknas
Föredragande: Jens Sjöström
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Distriktsstyrelsens svar på motion 34 Varje minut räknas,
Enskild Distriktsstyrelsen tackar för motionen och konstaterar att återinförandet av enhetstaxa (som
Socialdemokraterna införde men som sedan avskaffades av den moderatstyrda alliansen) och
slopandet av biljettzonerna till största delen varit positiv, men att det även finns negativa
konsekvenser. Styrelsen anser att enhetstaxan på det stora hela är ett enkelt system som jämnar ut
prisskillnaderna för att resa i olika delar i länet. Men som motionärerna skriver har enhetstaxan även
fått konsekvenser i form av att vissa resor kräver två enkelbiljetter istället för en. Styrelsen vill dock
poängtera att gränsen på 75 minuter inte innebär att resan måste avslutas inom denna tid, utan att det
sista bytet behöver ske inom 75 minuter. Så länge sista bytet skett inom denna tid kan resan avslutas
på samma biljett även om det sker långt efter 75 minuter. Problemet uppkommer i de fall när det sista
bytet sker mer än 75 minuter efter att resan påbörjades. En tidsgräns för enkelbiljetter behövs för att
inte förlora intäkter från de som påbörjar en ny resa, exempelvis en returresa hem igen. Därför har
också den socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm ställt sig bakom den idag rådande
tidsgränsen på 75 minuter. Även under zonsystemet fanns tidsgränser. För resa inom en eller två zoner
var gränsen 75 minuter, för resa inom tre zoner var gränsen 120 minuter. Inför återinförandet av
enhetstaxan diskuterades var gränsen skulle sättas. Tack vare Accessystemet går det att mäta
resmönster. Det kunde då konstateras att 99,3 procent av alla byten sker inom 75 minuter. Samtidigt
konstaterades att efter ungefär 80 minuter efter det att den första resan påbörjades, påbörjar ca 1500
personer en ny resa. Det rör sig alltså inte om ett byte utan exempelvis resan tillbaka. Om tidsgränsen
sätts högre än 75 minuter förlorar SL intäkter eftersom vissa få kan göra två resor på en enkelbiljett.
Om tidsgränsen skulle förlängas till 90 minuter skulle landstinget förlora 40 miljoner kronor per år i
uteblivna biljettintäkter. Vid en tidsgräns på 120 minuter beräknas intäktsbortfallet till 120 miljoner
kronor. Styrelsen anser i likhet med motionärerna att 75-minutersgränsen för med sig negativa
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konsekvenser för vissa resenärer. Styrelsen anser dock att biljettintäkter och skattemedel måste
användas på bästa möjliga sätt. Kostnaden för att höja gränsen är mycket hög och behöver tas
någonstans ifrån, samtidigt som behoven av kollektivtrafik är stora i hela länet. Mot bakgrund av det
och att det är förhållandevis få resenärer som skulle gynnas av att höja tidsgränsen anser styrelsen inte
att gränsen bör höjas. Vad gäller motionens andra att-sats konstaterar distriktsstyrelsen att enhetstaxan
infördes för att göra det lika i hela länet, något Socialdemokraterna hela tiden varit drivande i. Att
införa olika tidsgränser för olika delar av länet vore att överge principerna om enkelhet och lika för
alla. Styrelsen noterar också att för en resenär som köper enkelbiljett för en resa från länets centrala
delar till länets utkanter rimligen har samma restid som de som åker åt andra hållet. Det vore därför
inte tillfredsställande att ha olika regler för resor i olika riktningar. Distriktsstyrelsen föreslår
distriktskongressen besluta Att avslå motionen
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FS2 Spårbunden kollektivtrafik
Huddinge
Motivering
Öka den spårbundna kollektivtrafiken för att minska trängseln och ge plats till fler resenärer!
De rapporter som kommer rörande vårt klimat både förskräcker och förfärar. Sommaren 2018 var
kanske ett hack i kurvan, men vi får många indikationer runt om i världen på att de mänskliga
fotavtrycken börjar bli alltför djupa för att våra kommande generationer ska få njuta av en god miljö
på vår jord. Alla måste nu på allvar ta till sig att vi måste anstränga oss och samarbeta för att minska
den påfrestning på miljön som vårt sätt att leva utgör.
Sverige har satt upp höga mål för att minska våra utsläpp. Riksdagen har beslutat att vi ska minska
utsläppen från inrikes transporter (utom inrikes flyg) med 70 % till 2030 räknat från 2010 års nivå.
De rapporter som hittills kommit oss till del visar dessvärre att vi inte kommer att nå det målet. Vi har
bara 12 år på oss för att lyckas nu. Samtidigt som vi har satt höga mål om att minska transporternas
utsläpp kan vi se att befolkningen i Stockholmsområdet ökar. Detta medför ökade transporter i vår
region. Vi måste därför göra allt vi kan för att så många som möjligt ska nyttja kollektivtrafiken som
är klimateffektiv om man jämför med att var och en istället ska resa med bil. Gång och cykel ska
uppmuntras, samtidigt som vi ska arbeta för att göra kollektivtrafiken både mer effektiv, mer
inbjudande och än mer klimatvänlig.
Vi vill att fler ska kunna resa med fossilfritt drivna bussar eller eldrivna pendeltåg och tunnelbana till
och från jobbet, aktiviteter och nöjen. Det talas mycket om att det behövs mer utbud av
kollektivtrafiken för att attrahera dagens invånare och det är sant, men det tar lång tid att bygga ut de
nya linjerna som vi ännu bara har sett på kartor eller läst om. Vi behöver öka takten om vi ska klara
målen!
Vi tycker att det talas alldeles för lite om hur vi skulle kunna öka kapaciteten på redan befintliga linjer.
Områden som nu förtätas, men där kapaciteten med dagens teknik inte möjliggör några fler avgångar.
Exempelvis har inte mycket gjorts för att öka kapaciteten på röda linjen som byggdes ut med
stationerna Vårby Gård och Masmo i Huddinge 1972. Många nya bostäder har tillkommit sedan dess,
både i Huddinge och utefter hela linjen.
Sedan 1978 när röda linjen var utbyggd mellan Norsborg och Mörby centrum har invånarantalet i
Stockholms län växt från ca 1,5 miljoner invånare till idag ca 2,2 miljoner och till 2030 förväntas vi
öka till knappt 2,9 miljoner invånare i länet. Det är redan idag stor trängsel och många problem på
linjen, därför väljer en del resenärer bort tunnelbanan. Har hen dessutom barnvagn eller rullator är det
nästintill omöjligt att resa vid vissa tidpunkter.
Den blågröna majoriteten i Stockholm läns landsting har inte gett några större löften att utöka
kapaciteten på nuvarande linjer. Här måste vi socialdemokrater driva på.
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Trängseln på tunnelbanans röda linje skulle snart ha varit ett minne blott om de initiativ som togs för
några år sedan nu varit verklighet. Vi är många som minns
talet om möjligheter till tågavgångar upp till var annan minut med nya tåg och automatiserad drift,
alltså förarlöst
Nya tåg ”C 30” har kommit och en ny tåg depå är byggd i Norsborg, nu saknas bara signalsystemet
som skulle möjliggöra detta. Men eftersom avtalet med leverantören sades upp och ingen ny kommit
till, inser vi att det lär dröja många år innan kapacitetsförstärkningen kan bli verklighet. Idag låter det
mer som om ansvariga politiker inom SLL och tjänstemän inom SL anser att ”det behöver bli sämre
innan det kan bli bättre”. Vi vill istället se en utveckling i tunnelbanesystemet snarast. Så att
resenärerna kan lita på att trafiken kommer att fungera – också imorgon, när nästa hus har blivit
inflyttningsklart.
Vi ser hur andra städer såsom Milano, Köpenhamn och Peking redan byggt betydligt modernare
kollektivtrafik, med förarlösa tunnelbanetåg, som har en högre kapacitet och som därmed kunnat
minska trängseln och erbjuda medborgarna klimateffektiva resmöjligheter. Beslutsfattare i Stockholm
verkar istället helt förlita sig på en snabb elbilsintroduktion för att få ner såväl trängsel i
kollektivtrafiken som utsläpp från transportsektorn. Då har de inte räknat med den trängsel som
uppkommer om alla ska sitta i var sin el-bubbla för att åka till jobbet, skolan etc. Vägarna kommer
snabbt att slå i kapacitetstaket, även när tvärförbindelsen är färdigutbyggd. Förklara för dem som står
och trängs i tunnelbanan idag varför det går att investera i förarlösa bussar när det inte går att
rationalisera spårbunden trafik med förarlösa tåg och tunnelbanor. Hur transportsystemet utvecklas är
av central betydelse för att ett flertal av de nationella miljökvalitetsmålen ska kunna nås.
Kklimatfrågan behöver redan nu få vara styrande för samhällsplaneringen i allmänhet och
transportplaneringen i synnerhet. Då behöver vi ökad kapacitet i redan befintlig infrastruktur,
samtidigt som vi behöver bygga nytt!
Mot bakgrund av ovanstående hemställer vi
att Socialdemokraterna i SLL aktivt driver frågan om att öka kapaciteten i tunnelbanan, särskild på den
hårt belastade röda linjen, men också i hela Stockholms tunnelbanesystem. - att distriktskongressen
ställer sig bakom att vi socialdemokrater utformar ett visionärt program för en uthållig kollektivtrafik i
hela Stockholms län/Stockholmsregionen/Mälardalen med målet att öka tillgängligheten och minska
trängseln så att kollektivtrafiken blir attraktiv för medborgarna.
Christina Axelsson Kemo Ceesay
S i Stuvsta Snättringe/ S i Vårby Gård

motionssvar:
Vi socialdemokrater vill bygga en sammanhållen region som växer utan att tära på miljö och klimat.
Flera undersökningar visar att svenskarna blir alltmer oroade över klimatet och bland unga är klimatet
det största orosmolnet. För att Stockholmsregionen ska klara sin del av miljömålen måste bilresandet
minska och kollektivtrafikresandet öka. Den moderatstyrda Alliansen har misslyckats med att vidta de
nödvändiga åtgärderna som behövs för att nå målen. Mätningar visar att i början av 2018 har resandet
minskat och det mål som finns och som slår fast att fram till 2020 ska varannan motoriserad resa ska
ske med kollektivtrafik väntas inte uppnås. Det måste till en förändring. Med kollektivtrafiken kan vi
bidra till att skapa en hållbar, modern och jämlik region.
Som motionärerna tar upp i motionen behöver kollektivtrafiken vara attraktiv och lättillgänglig. Allt
eftersom Stockholmsregionen växt med nya invånare och kommunerna valt att förtäta i
kollektivtrafiknära läge har inte minst röda linjen blivit föremål för trängsel och för dålig kapacitet. I
kombination med ett dåligt signalsystem och bristande ledarskap från Moderaterna gällande att
upphandla ett nytt signalsystem går det i dagsläget inte att öka turtätheten på denna hårt belastade
tunnelbanelinje.
Socialdemokraterna i landstingets trafiknämnd har under flera år drivit frågan om att öka kapaciteten
på röda linjen. Den upphandling som gjordes för några år sen med ett signalsystem som skulle minska
trängseln blev försenad och fördyrad. Totalt har den kostat skattebetalarna en halv miljard. Därför ville
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Socialdemokraterna häva avtalet med det italienska bolaget Ansaldo som skulle leverera det nya
signalsystemet, vilket Moderaterna röstade nej till. Istället delegerade man beslutsrätten till
förvaltningsdirektören, något trafiknämnden tidigare fått kritik för från landstingets revisorer. Det är
tydligt att Moderaterna inte tar det politiska ansvar de bör för att förbättra resandet på röda linjen. I
slutändan drabbar det resenärerna och i detta fall de som bor i Masmo och Vårby gård.
I en växande region där vi väntas vara nästan 3 miljoner invånare år 2030 behövs det fler och bättre
investeringar i kollektivtrafiken. Socialdemokraterna i Huddinge är mycket angelägna om att de
nödvändiga investeringarna i kollektivtrafik som behövs för Huddingeborna kommer på plats. Det
handlar om bättre turtäthet och fler avgångar inom pendeltågs- och busstrafiken, bättre anslutning
mellan olika typer av kollektivtrafik och att kapaciteten på röda linjen förbättras.
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att Anta motionen som sin egen och skicka in den till distriktsårskonkressen
Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som sin egen.
Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i SLL aktivt driver frågan om att öka kapaciteten i tunnelbanan, särskild på den
hårt belastade röda linjen, men också i hela Stockholms tunnelbanesystem. - att distriktskongressen
ställer sig bakom att vi socialdemokrater utformar ett visionärt program för en uthållig kollektivtrafik i
hela Stockholms län/Stockholmsregionen/Mälardalen med målet att öka tillgängligheten och minska
trängseln så att kollektivtrafiken blir attraktiv för medborgarna.
Christina Axelsson och Kemo Ceesay
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FS2 Spårbunden kollektivtrafik
Föredragande: Jens Sjöström
Klimatet är vår tids stora ödesfråga. Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att
kollektivtrafiken behöver byggas ut och ge plats för fler resenärer. I landstingets
trafikförsörjningsprogram, som anger mål till 2030, är målet att andelen som reser kollektivt ska öka
marginellt från 49 procent 2015 till 54 procent 2030. Styrelsen anser att det behövs högre ambitioner
än så, vilket även den socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm lagt förslag om. I
sexpartiöverenskommelsen i den nationella parlamentariska miljömålsberedningen slöts en
överenskommelse att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % fram till år 2030 jämfört med
år 2010. Ett åtagande som kräver stora insatser för omställning av drivmedel, transportslag mm för att
uppnås. Tvärtom visar Trafikverket i sina rapporter att Stockholmsregionen kraftigt ökad biltrafik
fram till år 2030 istället för att minska under samma period. Socialdemokraterna i Region Stockholm
drev i samband med framtagandet av RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholms län)
bland annat igenom målet om att halvera regionens utsläpp av växthusgaser till 2030 utifrån ett
konsumtionsperspektiv. Däremot röstade de blågröna partierna ned vårt krav om ett kraftigt ökat
kollektivtrafikandelsmål för att möta regionens ansvar att klara klimatmålen. För att klara de uppsatta
klimat- och miljömålen behöver ett antal verktyg användas. Bebyggelsestruktur där förtätning främst
bör ske i kollektivtrafiknära lägen, trafikstyrande avgifter, utvecklad mobilitet och inte minst
förbättrad kollektivtrafik. Styrelsen anser, precis som motionärerna, att utbyggnadstakten i
kollektivtrafiken behöver ökas, men även att kapaciteten behöver höjas på befintliga linjer. När det
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gäller röda linjens tunnelbana fanns planer på ett nytt signalsystem som skulle öka kapaciteten, och
nya tunnelbanetåg som rymmer fler resenärer. Dessvärre har den moderatledda Regionen misslyckats
med upphandlingen av signalsystemet. Den socialdemokratiska gruppen har krävt att ett nytt
signalsystem för hela tunnelbanan ska införas, men detta har mötts av vaga formuleringar från den
blågröna majoriteten. Även kraven på att tidigarelägga bygget av den nya röda linjen mellan Älvsjö
och Fridhemsplan har mötts av svalt intresse från majoriteten. Det nuvarande tunnelbanenätet är
resultatet av en generalplan för tunnelbanan som togs fram på 1940- och 50 talen. En sådan
generalplan bör tas fram igen, både särskilt för tunnelbanan, som är det mest kapacitetsstarka
transportmedlet, och för länets kollektivtrafik i övrigt. Detta driver aktivt den socialdemokratiska
gruppen i Region Stockholm. Styrelsen anser att kapaciteten på pendeltågen behöver ökas. Regeringen
har genom sin nationella plan för infrastrukturen de kommande fyra åren rekordsatsat på
järnvägsunderhåll, vilket kommer ge en robustare trafik. Den socialdemokratiska gruppen i Region
Stockholm har krävt att pendeltågen ska gå med tiominuterstrafik istället för dagens kvartstrafik, samt
nattrafik. Utöver det tillkommer extra avgångar i rusningstid. Styrelsen vill också lyfta fram så kallade
superbussar, eller BRT (Bus Rapid Transit) som enklast kan förklaras som spårväg fast på hjul. Stora
bussar som går i egna körfält och inte behöver stanna vid rödljus, snabb av- och påstigning, hög
turtäthet och minimala förseningar. BRT förekommer på flera ställen i världen och ger hög kapacitet
till en betydligt lägre kostnad och betydligt kortare byggtider än spårtrafik. I ett läge när
kollektivtrafiken behöver byggas ut kraftigt och det fort, anser styrelsen att BRT är ett bra val. Här kan
nämnas de förslag den socialdemokratiska gruppen i landstinget lagt om en BRT-linje mellan Värmdö
och Slussen samt en tvärförbindelse från Täby till Tyresö via bland annat Barkarby, Kungens kurva,
Flemingsberg och Haninge, den så kallade Stockholmsbågen. Distriktsstyrelsen delar således
motionärens uppfattning att kapaciteten behöver öka i tunnelbanan. Vi ser dock att detta är en politik
som redan idag förs från socialdemokraterna i Region Stockholm. I och med den nya mandatperiodens
inledning finns skäl att starta politikutvecklingsarbete inom flera områden. Ett av dessa är just kring
strategisk utveckling av kollektivtrafiken för ökad kapacitet, robusthet, tillgänglighet och attraktivitet.
Detta i koppling till helhetssynen på trafikpolitiken i stort i vår region och med särskilt fokus på
klimat- och miljö samt social jämlikhet. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att
besvara motionen alt Att ge den socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm i uppdrag att
genomföra ett politikutvecklingsarbete för Utvecklad kollektivtrafik och hållbar klimatutveckling.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion FS3 Kollektivtrafiknära cykelservice
Botkyrka
Motivering
Just nu ökar trenden att cykla till jobbet och till anslutningsstationer för kollektivtrafiken. Detta är
naturligtvis positivt, både sett till miljö och hälsoskäl. För att ytterligare stödja denna trend anser jag
att det behöver finnas fler och bättre möjligheter att serva och laga sin cykel. Som det är idag så kan
det vara omständligt att hitta en reparatör, och ofta förenat med onödiga transporter av cykeln.
Jag skulle därför vilja se en satsning på kollektivtrafiknära servicestationer där man kan få sin cykel
genomgången och lagad vid enklare behov, exempelvis att byta ut en slang, åtgärda bromsar, fixa
lampor och lås. En sådan inrättning skulle kunna vara bemannad vid vissa nyckeltidpunkter, och i
övrigt erhålla självservice för exempelvis pumpning och försäljning via automat.
Därför yrkar jag:
Att socialdemokraterna ska driva frågan om en kollektivtrafiknära cykelservice
Att SL och kommunerna i länet ges i uppdrag att underlätta för (lokala) entreprenörer att göra det
möjligt att starta och bedriva verksamhet med cykelservice i anslutning till kollektivtrafiken
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Att Socialdemokraterna i Stockholms län tar motionen som sin egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att socialdemokraterna ska driva frågan om en kollektivtrafiknära cykelservice
att SL och kommunerna i länet ges i uppdrag att underlätta för (lokala) entreprenörer att göra det
möjligt att starta och bedriva verksamhet med cykelservice i anslutning till kollektivtrafiken
att Socialdemokraterna i Stockholms län tar motionen som sin egen
Tomas Bergqvist
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FS3 Kollektivtrafiknära cykelservice
Föredragande: Sara Kukka-Salam
Motionären lyfter i sin motion det mycket angelägna ämnet om att uppmuntra hållbarare transporter i
Stockholmsregionen. Motionären vill specifikt underlätta för möjligheten att cykla hela eller
delsträckor till jobbet genom att skapa fler serviceställen för cyklar i anslutning till kollektivtrafikens
hållplatser. Detta anser distriktsstyrelsen vara en god idé och något som Socialdemokraterna i
Stockholms län bör verka för. Genom att skapa servicestationer för cyklar på platser där människor
naturligt rör sig "på väg" till olika platser tror vi kommer att stimulera fler att våga ta cykeln för
kortare resor till och från kollektivtrafiken. Distriktsstyrelsen anser även att det utöver
cykelserviceställen vore önskvärt att skapa fler säkra cykelparkeringar vid flera kollektivtrafikstationer
för att fler personer som bor längre avstånd från kollektivtrafikhållplatser ska känna trygga i att lämna
cykeln vid stationen under arbetsdagen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1.
att avslå att-sats 2, 3.

Motion FS4 Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer
Solna
Motivering
När trafiken byggs ut så ökar SL:s kostnader för att finanserna kollektivtrafiken, vilket medför högre
intäkter. De intäkterna baseras på båda offentliga medel från landstingskatten men även från det
resenärerna erlägger i form av biljettpriser.
I Stockholm kan pensionärer åka till rabatterat pris men ett månadskort som kostar 570 kronor. Idag
tvingas var tionde pensionär att klara sig på högst 10 000 kr i månanden efter skatt. Nästan tio procent
har högst 2 000 kronor kvar när boendet är betalt. Ska de pengarna behöver man försiktig hushålla
med slantarna. Detta medför bland annat att många pensionärer bortprioriterar att åka kollektivtrafik
och istället stanna hemma.
Ett bra förslag kan vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer.
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Att införa ett generellt gratis resande för pensionärerna kan medföra stort intäktsbortfall och får
således avsevärd påverkan på den totala budgeten för kollektivtrafiken. Men med lågtrafik tid kan
detta innebära ett lägre intäktsbortfall.
Förlaget handlar inte endast om en avgiftsfri lågtrafik tid för pensionärer utan även om livskvalité, om
jämställdhet och om jämlikhet. Att införa avgiftsfri kollektivtrafik kommer möjliggöra för pensionärer
fler sociala kontakter, rörlighet, tillgänglighet och att delta i aktiviteter. Avgiftsfri kollektivtrafik
kommer bidra till minskning av koldioxidutsläppen och därmed snabbare uppnå miljömål.
Därför yrkar jag på:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer endast under lågtrafik tid.
att Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under helger, dygnet runt.
Firel Danho
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FS4 Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer
Föredragande: Jens Sjöström
Distriktsstyrelsen tackar för en angelägen motion vars krav varit uppe för motionshantering i
Stockholms läns partidistrikt vid många tillfällen. Problemet med en del pensionärers svaga
ekonomiska situation är mycket komplext och kräver åtgärder på flera olika plan. Här är avgifterna i
kollektivtrafiken en del. Pensionärer ska självklart ha samma rätt och möjlighet att resa kollektivt som
andra. Bland pensionärerna finns några av våra mest ekonomiskt utsatta men dessa återfinns också i
andra grupper. Styrelsen håller med motionären om att bra tillgång till kollektivtrafik också är en fråga
om livskvalitet. Temat för motionen kan lyftas till en mer allmän nivå, nämligen hur vi ska göra det
möjligt för fler att kunna resa kollektivt. För många är höga biljettpriser en oöverstiglig tröskel. För att
möta det finns rabatter för barn, unga, studenter och pensionärer. Problemet är att rabatterna inte är så
träffsäkra som styrelsen skulle önska. Bland de grupper som får rabatt finns ekonomiskt mycket starka
personer, så även bland pensionärer. Samtidigt finns det andra grupper som inte får rabatt men som har
svårt att betala, exempelvis sjukskrivna, ensamstående föräldrar eller behovsanställda. Grupper bör
inte ställas mot varandra, utan målsättningen måste vara att hålla priset så lågt som möjligt för alla och
samtidigt kunna bygga ut och förbättra kollektivtrafiken för att möjliggöra ökad tillväxt och en
fungerande arbetsmarknad. Vårt parti har länge varit tydliga med att den övergripande målsättningen
måste vara att kollektivtrafikens andel av resandet måste öka. Dagens situation där biltrafiken fram till
år 2030 ser ut att kraftigt öka istället för att minska innebär enligt Trafikverket att regionen inte
kommer klara att uppnå klimat- och utsläppsmålen. Därför är också styrelsen övertygade om att det
kommer krävas omfattande och smart gjorda investeringar i en utvecklad och förbättrad
kollektivtrafik. Styrelsens generella inställning till hur kollektivtrafiken ska finansieras är att dagens
ordning, där hälften finansieras med skatt och hälften med biljettintäkter, är bra. Samtidigt finns det
skäl att se över hur regionens fortsatta behov av utbyggd kollektivtrafik ska kunna finansieras.
Ordinarie taxor bör även fortsatt kombineras med rabatter för vissa grupper. Prissänkningar måste
dock ställas mot behovet av utökad kollektivtrafik och de ekonomiska utmaningar SL står inför. Vi
behöver arbeta med fler konstruktiva förslag som ökar antalet betalande resenärer i kollektivtrafiken
för att kunna upprätthålla dagens nivå och framförallt för att kunna bygga ut kollektivtrafiken och höja
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kvaliteten. Vi måste också samtidigt arbeta för att öka produktiviteten i kollektivtrafiken. Som ett
resultat av tidigare debatter på bl a distriktskongresser föreslog den socialdemokratiska gruppen i
Region Stockholm under förra året en utredning om införande av ett lågtrafikkort att gälla mellan cirka
kl 9.30 och 15.30 på vardagar, samt dygnet runt på helger. Lågtrafikkortet skulle göra det möjligt för
alla som kan resa utanför rusningstid att resa till lägre pris. Styrelsen anser att lågtrafikkortet är ett bra
sätt att göra det möjligt för fler att resa på tider då kollektivtrafiksystemet har lägre antal resande.
Precis som motionens förslag bidrar lågtrafikkortet till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och att
jämna ut resandet över dygnet för att på så sätt minska trängseln. Distriktsstyrelsen föreslår
distriktskongressen besluta Att avslå motionen
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FS5 Ökad trafik och bättre anslutningstider på Gnestapendeln
Södertälje
Enskild motion
Motivering
Pendeltågstrafiken på sträckan Södertälje-Gnesta är ett sorgligt kapitel. Som exempel kan nämnas
långa väntetider i Södertälje Hamn på anslutning till Gnestapendeln, linje 48. Ett annat exempel är
turtätheten på lördagar, söndagar och helgdagar, som lämnar mycket övrigt att önska.
Styrelsen för Södertälje arbetarekommuns yttrande:
Styrelsen för Södertälje arbetarekommun delar motionärens problembeskrivning kring Gnestapendelns
turtäthet och anslutningar.
Styrelsen skulle vidare gärna se att en sådan grundlig översyn och analys genomförs kring hur man
kan förbättra Gnestapendelns robusthet.
Styrelsen anser dock inte, rent principiellt, att denna typ av avgöranden kring del för del i
kollektivtrafiksystemet bör fattas av distriktsårskongressen. En sådan ordning skulle bli ohanterlig för
att värdera olika investeringar i det regionala kollektivtrafiksystemet. Styrelsen väljer därför att inte
ställa sig bakom motionen.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att det måste företas en grundlig utredning och analys för att åstadkomma en bättre tingens ordning.
Thorwald Arvidsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FS5 Ökad trafik och bättre anslutningstider på
Gnestapendeln
Föredragande: Jens Sjöström
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Distriktsstyrelsen tackar för motionen och delar motionärens syn på att Gnestapendeln dras med flera
problem. Styrelsen ser gärna en utredning av hur trafiken kan förbättras, men anser att det bör ske som
en helhet för pendeltågsnätet och dess kopplingar till övrig trafik, inte minst bussarna. Den
socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm har lyft Gnestapendelns problem, bland annat med
den låga turtätheten på helgerna. Gruppen har också ställt krav på en strategisk
kollektivtrafikutredning som omfattar hela länet och samtliga trafikslag. Den blågröna majoriteten har
nu efter flera år insett behovet av en sådan utredning och nu själva föreslagit en långsiktig
trafikplanering med utblick mot 2050. Arbetet är i ett uppstartsskede, men det finns tyvärr tecken på
att trafikplanen inte kommer ta upp specifika trafikslag utan mer gå igenom vilka resanderelationer
som behöver finnas och stärkas. Styrelsen anser att den strategiska trafikplaneringen behöver vara
konkret och kopplas till trafikslag. Den socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm har lagt
förslag om detta men fått svalt mottagande från den blågröna majoriteten. Styrelsen kommer att följa
det fortsatta arbetet och hoppas att den blågröna majoriteten tar till sig av våra förslag för att
åstadkomma bättre trafik i hela länet, inte minst på Gnestapendeln. Distriktsstyrelsen föreslår
distriktskongressen besluta Att besvara motionen
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FS6 Mer tunnelbana till Sundbyberg!
Sundbyberg
Motivering
Samtidigt som Stockholmsregionen växer så krävs det stora investeringar i infrastruktur för att möta
upp det ökade transportbehovet. En av politikens viktigaste uppgifter är att styra invå-narna till att
välja miljövänliga färdmedel. Detta genom att göra gång-, cykel- och kollektivtra-fiken tillgänglig,
effektiv och pålitlig. De stora utmaningarna idag är att bygga ut kollektivtrafi-ken tillräckligt snabbt,
utan att orsaka för stora påfrestningar på befintlig trafik.
Tittar man på nya områden i Stockholmsregionen som har växt fram under kort tid så är dåliga
kommunikationer nästan alltid en gemensam nämnare. Antingen finns planerad kollektivtrafik till
området men med en trafikstart långt efter inflyttning eller så saknas planer och området försörjs som
bäst av en busslinje.
I dag planeras den gula linjen, som i praktiken är ytterligare en förgrening av den gröna linjen. Den
kommer att dras från Odenplan, till Arenastaden, via Hagastaden och Hagalund. Det är en kort
dragning i jämförelse med övriga förgreningar. Att den linjen på sikt bör förlängas ytterligare ter sig
därför sannolikt. Frågan är bara åt vilket håll. Vissa, främst Solnabor, menar att en förlängning mot
Bergshamra är det naturliga. Medan andra, främst Sundbybergsbor, hävdar att en förlängning västerut
till den centrala del av Sundbyberg Stad som nyligen börjat kallas Madendalen skulle vara det bästa.
En förlängning till Bergshamra skulle i och för sig innebära en ny knytpunkt mellan grön och röd linje,
vilket fattas norr om stan. Den kopplingen skulle även underlätta studenters fram-komlighet till
universiteten. Dock finns det även diskussioner om att så småningom förlänga tvärbanan från Solna
till Bergshamra och eventuellt till Danderyd och Täby. Det blir en naturlig förlängning av tvärbanan
och gör gula linjens dragning åt det hållet överflödig. Att ha två spår-förbindelser på samma
sträckning blir både dyrt och ineffektivt.
I Sundbyberg planeras den nya stadsdelen Madendalen. Beroende på hur kollektivtrafikförsörjningen
kommer att se ut så kan upp till 15 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser att byggas. Området
ligger dessutom alldeles intill Ursvik, Brotorp och Järvastaden som är tre nya snabbväxande stadsdelar
med en undermålig kollektivtrafik. Att dra gula linjen hit innebär en avlastning för den blå linjen och
en större möjlighet att förtäta dessa områden ännu mer och minska bilberoendet.
Att Sundbyberg och Solna bråkar om vem som ska få mer tunnelbana är kanske komiskt då faktum är
att Sundbyberg har rätt. En förlängning av gula linjen till Madendalen ligger helt i linje med ett
miljövänligare Stockholm.
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Därför yrkar jag:
Arbetarekommunens yttrande
Madendalen som stadsutvecklingsprojekt är ännu i sin linda, men precis som motionären lyfter så kan
stadsdelen mycket väl bli en av de större i Sundbyberg. Madendalen har även en väldigt viktig
funktion då den kommer att knyta ihop Ursvik, som idag ligger på andra sidan gamla E18, med resten
av Sundbyberg. Denna väg ligger som en barriär mellan de två delarna av Sundbyberg. Den ena med
centrum, människor och bostäder. Den andra med Kymlinge och naturen. Genom utvecklingen av
Ursvik och nu Madendalen knyts staden samman, mellan människor och med naturen.
Då planeringen av Madendalen precis har tagit vid är det av vikt att också planera hur
trafikförsörjningen till detta område som kan anpassas efter de kommande behoven. En sträckning av
gula linjen från Solna är en möjlighet som bör undersökas. Tunnelbanan har en hög kapacitet som
mycket väl skulle kunna sörja för transporter till arbete och till hemmet och naturen. En sådan
dragning skulle förstås kräva att staden svarar med en motsvarande exploatering för att matcha
kapaciteten och kostnaden för investeringen, dvs ett mycket stort antal bostäder och arbetsplatser.
Schablonmässigt kan man räkna med att tunnelbana kostar en miljard per kilometer i
investeringskostnad. I den nuvarande sträckningen har redan investeringarna i Arenastaden tecknats in,
vilket innebär att det är Sundbyberg som får stå för medfinansieringen. Man kan även tänka sig en
öppning till blå linje från Hallonbergen. I ett så här tidigt skede av stadsutvecklingen i Madendalen så
får dock inga alternativ räknas bort.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att gula linjen förlängs till Madendalen,
Sundbyberg
Ayla Eftekhari
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FS6 Mer tunnelbana till Sundbyberg!
Föredragande: Jens Sjöström
Distriktsstyrelsen delar motionärens bild av otillräcklig kollektivtrafik till nybyggda områden. Detta är
ett problem i hela länet och en följd av bristande samverkan mellan SL och kommunerna. När nya
områden byggs och människor flyttar är det viktigt med fungerande och kvalitativ kollektivtrafik från
dag ett. Om vi ska klara klimatutmaningarna måste fler åka kollektivt, och många är beredda att börja
nya vanor vid en flytt. Det förenklar övergången från bil till kollektivtrafik. Men när kollektivtrafiken
saknas vid inflyttning blir egen bil det enda alternativet. När sedan fungerande kollektivtrafik kommer
på plats, kanske flera år senare, är det svårare att få människor att bryta sina vanor och börja åka
kollektivt. Motionären lyfter med andra ord en strategiskt viktig del av regionens samhällsplanering.
Styrelsen tackar för detta. Precis som motionären skriver är den planerade gula linjen en liten
avgrening jämfört med resten av tunnelbanesystemet. Tillsammans med den planerade röda linjen från
Älvsjö till Fridhemsplan täcks en stor del av den lila linje vårt parti drev i valet 2014. Lila linjens
tänkta sträckning var från Hagsätra till Danderyds sjukhus via bland annat Älvsjö, Liljeholmen,
Fridhemsplan, Hagastaden och Arenastaden. Nu blir alltså delar av linjen verklighet, men med sämre
sammankoppling och därmed sämre nytta. Denna fragmentisering är dessvärre symptomatisk för hur
tunnelbanan planerats alltsedan Stockholmsöverenskommelsen som bl a ledde till beslutet om att
bygga gula linjen. Distriktsstyrelsen anser att det bör tas fram en generalplan för tunnelbanan som ser
hela tunnelbanenätet och dess kopplingar till resten av kollektivtrafiken som en helhet och pekar ut en
strategisk riktning som kan användas som grund för enskilda beslut om utbyggnader. En sådan
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generalplan togs fram tunder 1940- och 50 talen och den har legat till grund för alla utbyggnader under
1900-talet. Styrelsen är positiv till att förlänga gula linjen för att öka nyttorna och ge fler områden
kapacitetsstarkt kollektivtrafik. Tunnelbanan är vår regions viktigaste trafiksystem och står för hälften
av allt kollektivt resande i länet. Men mot bakgrund av den fragmentisering som präglar dagens
utbyggnader och behovet av en långsiktig och strategisk plan anser styrelsen att det vore olyckligt att
ta beslut om ytterligare en utbyggnad utan att först ha helhetsbilden och färdriktningen klar. Till detta
kommer också att ta ansvar för finansieringen av kommande utbyggnader. I och med den nya
mandatperiodens inledning finns skäl att starta politikutvecklingsarbete inom flera områden. Ett av
dessa är just kring strategisk utveckling av kollektivtrafiken för ökad kapacitet, robusthet,
tillgänglighet och attraktivitet. Detta i koppling till helhetssynen på trafikpolitiken i stort i vår region
och med särskilt fokus på klimat- och miljö samt social jämlikhet. Distriktsstyrelsen föreslår
distriktskongressen besluta Att avslå motionen
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion FS7 Starta kollektivtrafik i egen regi
Sundbyberg
Motivering
Sen år 1995 har den centrala principen för SLL:s styrning av kollektivtrafiken varit i enligt New
Public Management – konkurrens mellan privata företag skapar en högre kvalitet för medbor-garna. I
enlighet med den principen upphandlar Trafikförvaltningen trafiken av privata leveran-törer - idag
inom samtliga trafikslag med en årlig budget på ca 13 miljarder kr. Det innebär di-rekta konflikter
mellan arbetstagare och vinnande företag vid varje upphandling, när företaget ska räkna hem sitt
anbud och leverera vinst till ägarna genom försämringar i personalstyrkan, på underhåll och kvaliteten.
Fackförbunden Seko och Kommunal har vid flera tillfällen larmat om de osäkra och direkt olag-liga
arbetsförhållanden som råder bland flera av leverantörerna. Den upphandlingspolitik som den
Moderat-ledda alliansen i landstinget bedriver anser att lägst pris är den enda viktiga faktorn för
trafikens kvalitet. När privata aktiebolag lägger anbud är deras främsta intresse att leverera vinst till
sina aktieägare – inte leverera kvalitet. Detta får konsekvenser för personalen och för kvaliteten.
Personalen som kör tågen, stressar mellan passen på bussarna och ensamma hål-ler igång tunnelbanan
under rusningstrafiken är inte bara nedprioriterade, de är helt ointressanta. Bolagen lägger för
optimistiska anbud för att vinna upphandlingar, vilket ger underskott som de försöker täcka genom att
spara på personal, underhåll och kvalitet. Aktieägarna ska ha sina vinster till vilket pris som helst.
Många bolag som lagt låga anbud för att vinna har drabbats av stora ekonomiska problem. I
busstrafiken har de dragit ner på städning och underhåll. Dessutom kör de bussar som borde vara på
verkstad, då ett bolag som ställer in en tur får de betala vite. Det gör att de hellre kör en dåligt städad
buss eller en som bör vara på verkstad än att betala viten för inställda turer. Upp-handlingarna med
lägsta pris drabbar på så sätt även resenärerna och kan innebära en trafikfara när gamla fordon körs
istället för att underhållas eller rent av bytas ut.
Övertron på att upphandling och konkurrens är det som enbart kan skapa kvalitet i kollektiv-trafik
måste få ett slut. Det är därför hög tid att SL i första återtar delar av kollektivtrafiken och påbörjar
uppbyggandet av trafik i egen regi. I andra hand måste garantier om personalövertagande med
bibehållna anställningsvillkor införas i alla upphandlingar av kollektivtrafik.
Att ha trafik i egen regi är ingen garant för nöjda medarbetare eller att inga tvister kommer upp-stå på
arbetsplatserna. Men det är en garanti för att de anställda inte ska behöva strida för sina rättigheter när
en ny upphandling genomförs och företag ska leva upp till sitt bud genom att spara på personal.
Vi anser inte att SL ska överta allt utförande av kollektivtrafik omedelbart. Ej heller att in-gångna avtal
ska brytas. I och med att det i dagsläget saknas kollektivtrafik i egen regi blir det svårt att genomföra
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en sådan förändring med detsamma. Vårt förslag är istället att SL startar upp trafik i egen regi inom ett
visst geografiskt område och/eller lämpligt trafikslag för att på så sätt börja bygga upp den egna
kompetensen igen. Detta kan exempelvis ske i samband med att ett avtal går ut. Sedan kan politiken
besluta om att successivt expandera detta till flera områden.
Arbetarekommunens yttrande
Stockholms läns landsting är ansvarig för hela kollektivtrafiken i Stockholms län, men driver ingen
verksamhet i egen regi idag. Kollektivtrafiken drevs sedan storlandstingets bildande 1971 med vissa
undantag i egen regi fram till 90-talet då verksamheterna bolagiserades och såldes till externa utförare
och ägare.
Så som motionärerna lyfter är det väldigt viktigt att bevaka och säkerställa att den arbetsrätts-liga
tryggheten för de som arbetar i de företag som utför buss-, tunnelbane- och pendeltågstrafiken mm.
Moderaterna som styrt i landstinget sedan 2006 har konsekvent vägrat att tillämpa övergångsreglerna i
LAS vid landstingets upphandlingar av kollektivtrafik. Detta trots protester från fackförbunden och
trots Socialdemokraternas förslag i SL och trafiknämnden. Detta är basic som måste funka om
offentliga myndigheter ska upphandla tjänster som exempelvis kollektivtrafik.
Att landstinget på nytt ska driva kollektivtrafik i egen regi är en strategisk förändring av inriktningen
på trafiknämndens uppdrag. Det är riktigt som motionärerna lyfter upp att landstinget idag saknar den
kompetens som är nödvändig för att klara ett sådant uppdrag och att denna kompetens tillsammans
med en organisation som klarar uppdraget måste byggas upp. Det sker inte på en kafferast, utan
behöver vara föremål för en utredning och kan möjligtvis ske etapp-vis, så som motionärerna föreslår.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen.
att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för skapandet av kollektivtrafik i Stockholms län i
egen regi.
att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för personalövertagande med bibehållna
anställningsvillkor i upphandlingar av kollektivtrafik.
Daniel Liljekvist, Yoseph Yohannes, Bengt Wallman
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FS7 Starta kollektivtrafik i egen regi
Föredragande: Jens Sjöström
Distriktsstyrelsen tackar för motionerna och delar de problembeskrivningar de belyser inom
kollektivtrafiken som ofta är dolda för resenärer och allmänhet. Konsekvenserna av upphandlingar till
lägsta pris och osäkra anställningar drabbar dock resenärerna i form av förseningar, inställda avgångar
och försämrad kvalitet. Precis som motionärerna skriver är inte driftsformen, upphandlat eller egen
regi, i sig en garant för bättre arbetsvillkor, och enligt styrelsens mening inte heller för hög kvalitet för
resenärerna. Inte desto mindre anser styrelsen att det kan finnas skäl att ha viss trafik i egen regi, dels
som jämförelse för att säkerställa att upphandlad trafik inte blir extra dyr eller ger sämre kvalitet, men
också för att behålla kompetens och närhet till resenärerna inom SL. Därför menar distriktsstyrelsen att
Socialdemokraterna i Region Stockholm ska verka för att det läggs så kallade "egenregi anbud" i
samband med lämpliga kommande upphandlingar. Vad gäller arbetsvillkoren för kollektivtrafikens
personal ser styrelsen dock ingen garanti att ett borgerligt styrt landsting skulle förbättra villkoren om
trafik togs tillbaka i egen regi. Tvärt om har de senast 12 åren av borgerlig politik i Region Stockholm
visat total avsaknad av intresse för att garantera en god personalpolitik, oavsett egen regi eller som
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krav i upphandlad verksamhet. Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa bra arbetsvillkor och
arbetsmiljö oavsett driftsform och inom hela Region Stockholm, inte minst kollektivtrafiken. Inte
minst är krav på personalövertagande viktigt i detta sammanhang. Det är viktigt då det handlar om
rätten att föra över intjänandeår, intjänade förmåner och andra villkor samt viljan att investera i sin
personal som exempelvis fortbildning och kompetensutveckling. De borgerliga partierna har
konsekvent motsatt sig detta som krav liksom krav på arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal.
Det sistnämnda ser man nu dock en förändrad hållning till då den nya lagstiftningen börjat gälla sedan
ett år tillbaka. Den socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm brukar uttrycka detta som att SL
har ett uppdragsgivaransvar för all personal inom kollektivtrafiken, oavsett arbetsgivare. Konkret
uttrycks detta genom gruppens krav på; - arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal för alla
leverantörer och underleverantörer inom alla upphandlingar, - att de fackliga organisationerna ska
finnas med tidigt och genom hela processen i upphandlingar, byggnationer med mera, - att
personalövertagande alltid ska gälla när en ny operatör tar över ett trafikområde (vilket kräver att
samtliga leverantörer i avtal krävs att redovisa uppgifter om berörda anställda), samt - att SL ska
samverka med de fackliga organisationerna. Dessvärre röstas förslagen regelbundet ner. Den
socialdemokratiska gruppen har idag ställt krav på att väcka Waxhomsbolaget till liv och att
landstingets egna fartyg, trafikledning, underhåll av infrastruktur med mera i skärgården ska drivas i
egen regi. Vid senaste upphandlingen 2018 var därför partiets krav att mellanskärgårdens trafik skulle
övergå till egen regi. Detsamma gäller färdtjänstens beställningscentral, kundtjänst och resegaranti,
samt SL:s biljettkontroller. Distriktsstyrelsen menar, som nämnts inledningsvis, att det kan finnas skäl
för att bedriva viss trafik i egen regi. Det är dock distriktsstyrelsens uppfattning att det måste vara den
socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm som avgör i vilket läge och under vilka
förutsättningar som detta kan vara möjligt. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att
uppmana den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen att verka för att det läggs så kallade
"egenregi anbud" i samband med lämpliga kommande upphandlingar
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2.
att anse att-sats 1, 3 besvarad.

Motion FS8 Egen drift i ett trafikområde
Sundbyberg
Enskild motion
Motivering
I dag har Stockholms läns landsting lagt ut all busstrafik på externa utförare. Det finns 3 stora bolag
som byter trafikområden mellan sig, Arriva, Keolis och Nobina. Nu har även Flygbussar-na gjort entré
på den regionala trafikmarknaden eftersom de har vunnit upphandlingen om tra-fikområde Täby.
Jag har sett att det då blir svårt att kunna mäta att man får ut rätt service och rätt pris på utförd tjänst
eftersom det inte finns någon som helst egenregiverksamhet att jämföra med. Jag anser att man alltid
ska ha minst ett objekt kvar i egen verksamhet för att kunna se att man ligger rätt när det gäller kvalité
i både pris och service när man gör upphandling. Därför tror jag att det skulle vara bra om man tog
tillbaka åtminstone ett trafikområde i egen drift i Stockholms län inom busstrafiken. Detta för att börja
med, jag anser att det är viktigt att även öka andelen busstrafik i egen regi ytterligare.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Arbetarekommunens yttrande
Stockholms läns landsting är ansvarig för hela kollektivtrafiken i Stockholms län, men driver ingen
verksamhet i egen regi. Kollektivtrafiken drevs sedan storlandstingets bildande 1971 med vissa
75

undantag i egen regi fram till 90-talet då verksamheterna bolagiserades och såldes till ex-terna utförare
och ägare.
Motionären lyfter upp vikten att som beställare kunna jämföra externt utförd busstrafik med busstrafik
i egen regi för att kunna säkerställa att kvaliteten och prisnivåer i upphandlingar faller inom ramen för
vad som kan förväntas vara en rimlig nivå. Arbetarekommunen instämmer med motions intentioner
om vikten att veta att skattebetalare och resenärerna får bra kollektivtrafik för rätt pris för de tjänster
de betalar för. Motionären lyfter även att det är viktigt att öka ande-len busstrafik som ska drivas i
egen regi.
Landstinget har huvudsakligen sedan 1998 agerat som en ren beställare av kollektivtrafik och saknar
därför helt kompetens för att driva kollektivtrafik. Att landstinget tar över ansvar för driften av
kollektivtrafik innebär därför en strategisk förändring av Trafiknämndens uppdrag. En sådan stor
förändring kräver ett särskilt ställningstagande om hur kollektivtrafiken ska skötas och drivas. Ett
sådant ställningstagande om nämndens strategiska uppdrag och inriktning bör föregå frågan om vilken
kollektivtrafik och i vilken omfattning denna skulle drivas i egen regi. Då landstinget saknar förmåga
och kompetens att driva busstrafik föreslår arbetarekommunen att motionen sänds in som enskild.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att man ska ta tillbaka ett trafikområde i egen drift när det är dags för nästa upphandling
att arbetarekommunen tar motionen som sin egen och skickar den vidare till distriktskon-gressen 2019
att partidistriktets årskongress tar motionen som egen och skickar den vidare till landstingsfullmäktigegruppen
Anette Pettersson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FS8 Egen drift i ett trafikområde
Föredragande: Jens Sjöström
Distriktsstyrelsen tackar för motionerna och delar de problembeskrivningar de belyser inom
kollektivtrafiken som ofta är dolda för resenärer och allmänhet. Konsekvenserna av upphandlingar till
lägsta pris och osäkra anställningar drabbar dock resenärerna i form av förseningar, inställda avgångar
och försämrad kvalitet. Precis som motionärerna skriver är inte driftsformen, upphandlat eller egen
regi, i sig en garant för bättre arbetsvillkor, och enligt styrelsens mening inte heller för hög kvalitet för
resenärerna. Inte desto mindre anser styrelsen att det kan finnas skäl att ha viss trafik i egen regi, dels
som jämförelse för att säkerställa att upphandlad trafik inte blir extra dyr eller ger sämre kvalitet, men
också för att behålla kompetens och närhet till resenärerna inom SL. Därför menar distriktsstyrelsen att
Socialdemokraterna i Region Stockholm ska verka för att det läggs så kallade "egenregi anbud" i
samband med lämpliga kommande upphandlingar. Vad gäller arbetsvillkoren för kollektivtrafikens
personal ser styrelsen dock ingen garanti att ett borgerligt styrt landsting skulle förbättra villkoren om
trafik togs tillbaka i egen regi. Tvärt om har de senast 12 åren av borgerlig politik i Region Stockholm
visat total avsaknad av intresse för att garantera en god personalpolitik, oavsett egen regi eller som
krav i upphandlad verksamhet. Styrelsen anser att det är viktigt att säkerställa bra arbetsvillkor och
arbetsmiljö oavsett driftsform och inom hela Region Stockholm, inte minst kollektivtrafiken. Inte
minst är krav på personalövertagande viktigt i detta sammanhang. Det är viktigt då det handlar om
rätten att föra över intjänandeår, intjänade förmåner och andra villkor samt viljan att investera i sin
personal som exempelvis fortbildning och kompetensutveckling. De borgerliga partierna har
konsekvent motsatt sig detta som krav liksom krav på arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal.
Det sistnämnda ser man nu dock en förändrad hållning till då den nya lagstiftningen börjat gälla sedan
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ett år tillbaka. Den socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm brukar uttrycka detta som att SL
har ett uppdragsgivaransvar för all personal inom kollektivtrafiken, oavsett arbetsgivare. Konkret
uttrycks detta genom gruppens krav på; - arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal för alla
leverantörer och underleverantörer inom alla upphandlingar, - att de fackliga organisationerna ska
finnas med tidigt och genom hela processen i upphandlingar, byggnationer med mera, - att
personalövertagande alltid ska gälla när en ny operatör tar över ett trafikområde (vilket kräver att
samtliga leverantörer i avtal krävs att redovisa uppgifter om berörda anställda), samt - att SL ska
samverka med de fackliga organisationerna. Dessvärre röstas förslagen regelbundet ner. Den
socialdemokratiska gruppen har idag ställt krav på att väcka Waxhomsbolaget till liv och att
landstingets egna fartyg, trafikledning, underhåll av infrastruktur med mera i skärgården ska drivas i
egen regi. Vid senaste upphandlingen 2018 var därför partiets krav att mellanskärgårdens trafik skulle
övergå till egen regi. Detsamma gäller färdtjänstens beställningscentral, kundtjänst och resegaranti,
samt SL:s biljettkontroller. Distriktsstyrelsen menar, som nämnts inledningsvis, att det kan finnas skäl
för att bedriva viss trafik i egen regi. Det är dock distriktsstyrelsens uppfattning att det måste vara den
socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm som avgör i vilket läge och under vilka
förutsättningar som detta kan vara möjligt. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta Att
uppmana den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen att verka för att det läggs så kallade
"egenregi anbud" i samband med lämpliga kommande upphandlingar
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1.
att anse att-sats 2, 3 besvarad.

Motion FS9 Säker infrastruktur i en förändrad omvärld
Södertälje
Motivering
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde och andra samhällsförändringar har lett till
att samtliga samhällsaktörer behöver stärka och utveckla sin krisberedskap både avseende att möta
fredstida kriser och totalförsvaret i händelse av krig eller höjd beredskap. Terroristhot och andra hot
mot såväl enskilda människor, kritisk infrastruktur och det fria öppna samhälle vi lever i något som är
verkligt och som vi måste ta på största allvar. Det handlar om att bygga upp förmågor, upprätta planer
och investera i en robust och säker infrastruktur. Stockholms län är Sveriges ekonomiska och
administrativa hjärta vilket gör det till en region av särskild vikt. Som parti behöver vi ta ansvar för
och agera för att statens planering och investeringsbeslut undanröjer de sårbarheter som kan
identifieras i vårt närområde.
Ett konkret exempel är Södertälje som både har ett strategiskt läge med viktig infrastruktur samt stor
och samhällsviktig tillverkningsindustri. Sårbarheten i transportsystemet över Södertälje kanal
illustrerades tydligt midsommarafton 2016. Tidig morgon kraschade en långtradare in i räcket vid
motorvägsbron i Södertälje. Ena halvan av bron stängdes av och Trafikverket ledde av trafiken från
E4/E20 rakt in i Södertäljes stadskärna. En hel sommar var det trafikkaos i vår stad. Människor hade
svårt att ta sig till arbetet och kom för sent till hämtning på förskolan för en sträcka som i vanliga fall
tog tio minuter att köra kunde ta två timmar. Företag i Södertälje förlorade miljontals kronor. Sveriges
trafikpulsåder, E4, skadades allvarligt. Det var inte första gången heller. 1990 var också allt avstängt. I
ett robust och starkt samhälle ska det inte vara så. En singelolycka med en lastbil får inte ge så
oerhörda konsekvenser. Man måste kunna lita på att samhället fungerar.
Direkt efter broolyckan började vi i Södertälje diskutera lösningar för att skapa en hållbar och robust
trafiklösning. Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är den saktfärdighet och i stora delar
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oförståelse som regionala och statliga aktörer har visat för denna fråga som inte bara är en lokal
angelägenhet utan faktiskt har regional och nationell vikt. Det kan inte vara en enskild kommuns sak
att agera för åtgärdande av säkerhets- och sårbarhetsbrister av regional och nationell vikt. Det finns
sannolikt ytterligare exempel på brister i kritisk infrastruktur i Stockholmsregionen som behöver
åtgärdas. Med det förändrade säkerhetsläget ökar dessutom angelägenhetsgraden av att detta sker
skyndsamt.
Vi anser därför att det finns ett behov av att vi som partidistrikt tydligt tar ställning för detta samt
uppdrar åt vår länsriksdagsgrupp att särskilt beakta säkerhets- och sårbarhetsaspekter i planeringen av
statens infrastrukturinvesteringar i Stockholms län.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att uttala vikten av investeringar i kritisk infrastruktur för att skapa ökad robusthet och säkerhet för
människor, företag och samhällsservice i Stockholmsregionen.
att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen med ett uppdrag att särskilt beakta säkerhets- och
sårbarhetsaspekter i planeringen av statens infrastrukturinvesteringar i Stockholms län.
Södertälje arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion FS9 Säker infrastruktur i en förändrad omvärld
Föredragande: Claes Thunblad
Motionen från Södertälje arbetarekommun tar upp frågan om investeringar i kritisk infrastruktur i
Stockholmsregionen och pekar i motionstexten ut transportsystemet över Södertälje kanal som särskilt
känsligt. Det råder ingen tvekan om infrastrukturen i vår snabbt växande Stockholmsregion är en av
socialdemokraternas och vår regions viktigaste framtidsfrågor. Det är också en fråga som ständigt
aktualiseras i Region Stockholm, i StorSthlm:s styrelse, i den referensgrupp till länsplan som
landshövdingen har och i våra kommuner. Inför att den nationella planen för infrastrukturinvesteringar
åren 2018-2029 togs fram, med tillhörande länsplan för Stockholm/Gotland, gjordes också en
länsövergripande överenskommelse kring prioriteringordning av olika infrastrukturprojekt.
Prioriteringsordningen godkändes av en enig styrelse i StorSthlm och just sårbarheten i
transportsystemet över Södertälje kanal var en av de prioriterade åtgärderna. I nationell plan för åren
2018-2029 återfinns också kapacitetsförstärkningar på motorvägsbron E4/E20 över Södertälje kanal
och Trafikverket har i uppgift att inför nästa planrevidering utreda behovet av en ny bro över
Södertälje kanal för minskad sårbarhet. Detta är en åtgärd av en hel rad utpekade bristanalyser som
trafikverket har uppdraget att utreda till kommande planrevidering. Planen omfattar totalt satsningar på
700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. Planen belyser också särskilt det som i
motionen benämns som ”säker infrastruktur i en förändrad värld”, då Trafikverket ges i uppgift att
vidareutveckla krisberedskapen och det civila försvaret, samt förmågan att hantera händelser och
situationer som t.ex. stora olyckor, naturhändelser antagonistiska hot, höjd beredskap och ytterst krig.
Slutligen konstaterar distriktsstyrelsen att transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. Utöver det övergripande målet finns ett funktionsmål som handlar om
tillgänglighet och ett hänsynsmål som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Men planering och
finansiering av infrastruktur handlar också om tuffa prioriteringar, där landets olika delar och olika
transportpolitiska syften ställs emot varandra. Vikten av enighet är avgörande för hur stor andel av
resurserna som går till Stockholmsregionen.
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion FS10 Trygghet på vägen hem
Solna
Enskild motion
Motivering
Nästintill varenda vuxen minns känslan när hen för första gången kunde låsa upp dörren till sitt egna
boende. Att låsa upp, och låsa om sig, är essentiella delar av ett eget boende. Trygghet i sitt hem
handlar både om att ha ett hem där kontraktet är tryggt, att du känner dig trygg på vägen hem och att
du är trygg när du väl är hemma. Alltför många unga kvinnor vet hur det känns att gå hem från bussen
med nyckelknippan i handen och hur det känns att springa hem när en gatlykta är sönder. När nya
stads- och kommundelar så ska människorna som ska röra sig där vara i fokus. Stadsplaneringen ska
utgå ifrån människors naturliga rörelsemönster och de vägarna ska lysas upp, snarare än ett ljusspår
som hade blivit “snyggt”. Trygghet är inget utan upplevd trygghet.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att varje kommun inrättar en 36-timmars policy kring
utbyte av gatlyktor och sanering vid vandalisering i bostadsområden och vid buss- och
tunnelbanestationer.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion FS10 Trygghet på vägen hem
Föredragande: Patrik Isestad
Motionen tar upp en viktig fråga om trygghet för alla på vägen hem. Trygghet består som det beskrivs
av många olika saker. En av dem är den yttre miljön i form av vandalisering och underhåll. På flera
håll av kommuner upprättat organiserade samarbete med andra intressenter för att snabbt ta bort
klotter, reparera vandaliserade anläggningar och sanera. Att i detalj reglera hur kommuner och
fastighetsägare ska utföra detta arbete är inte befogat. En 36-timmars policy kommer i vissa fall
förlänga tiden för åtgärd och i andra förkorta den. Det är dessutom viktigt att lokala prioriteringar kan
göras mellan olika intressen och områden.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
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Hållbar välfärd – H
Motion H1 Politik för en värdig sjukförsäkring
Sundbyberg
Motivering
2008 genomförde Alliansregeringen en stor förändring av sjukförsäkringen. Då infördes rehabiliteringskedjan och en bortre gräns, den s k stupstocken. Hela reformen och dess mänskliga konsekvenser när ca 100 000 människor utförsäkrades till ett ohållbart arbete eller kommunalt försörjningsstöd kritiserades kraftigt av Socialdemokraterna. Den Socialdemokratiskt ledda rege-ringen
avskaffade den bortre tidsgränsen, men behöll i stora delar sjukförsäkringen i övrigt.
I slutet av 2015 gav regeringen Försäkringskassan målet att sjukpenningtalet – det genomsnitt-liga
antalet dagarna i sjukförsäkringen - skulle minska till 9,0 dagar år 2020. Detta efter att
sjukpenningtalen stigit till nivåer som medförde stora kostnadsökningar. Perioden 2010-2015 ökade
antalet personer med sjukpenning. Enligt Försäkringskassan berodde hälften av ökning en på att
personer som nekats sjukersättning istället beviljades sjukpenning då regelverket för att få
sjukersättning blivit hårdare.
Målet om ett sjukpenningtal på 9,0 har enligt Inspektionen för Socialförsäkringen (IFS) omsatts i
styrning av Försäkringskassan ner till handläggarnivå. Slutsatsen är att styrningen omsätts i ett direkt
produktionsmål för hela myndigheten, inklusive de beslut som varje handläggare tar.
Det skapar en press som uttrycker sig i att rättssäkerheten är överordnad stödet till människor att
kunna tillfriskna och återgå i arbete. Rättssäkerhet betyder här inte beslut som ger individen säkerhet
för sin försörjning vid sjukdom, utan säkerhet för att systemet upprätthålls och att sjuka människor
nekas sjukpenning i strid mot sjukvårdens och Arbetsförmedlingens bedömning.
Människor drabbas och många tvingas till socialtjänsten för att klara sin ekonomi trots sjuk-dom. Den
senaste statistiken från 2016 visar att ca 10 % av alla vuxna med försörjningsstöd fick det på grund av
sjukskrivning, ca 25 000 personer. 2015 var andelen densamma. Motsvarande andel 2010 var 6 %.
Försäkringskassan har samtidigt angett i en rapport att 7 av 10 som fått avslag på sjukpenning under
2015 återvänder till arbetsmarknaden. Samtidigt har LO visat att inkomsterna för de som återvänder
till arbete efter avslag drastiskt minskar sina medianinkomster. Den grupp som hade lägst
medianinkomster på ca 150 000 kr/år innan avslag hade 2 år efter avslaget en medianinkomst på
knappt 25 000 kr/år. Försäkringskassans rapport anger även att personer som tidigare varit sjukskrivna
löper en 130 procent större risk att åter bli sjukskrivna inom ett år efter avslutat sjukfall. Hur stor vinst
är det om personer delvis kunnat återgå till arbete, men samtidigt blivit fattigare och ej heller friskare?
Det är hög tid att Socialdemokraterna åter tar konflikt och driver politik för en grundläggande översyn
av sjukförsäkringen. En ekonomisk trygghet vid sjukdom där människor som är tillfälligt eller
permanent arbetsoförmögna inte hänvisas till arbetsmarknaden eller kommunernas socialtjänst måste
vara utgångspunkten. Det kan inte vara målet att Försäkringskassans hand-läggare ska ansvara för att
hålla nere sjukpenningtalen – det måste vi som samhälle göra genom investeringar i sjukvården och
åtgärder för ett bättre arbetsliv.
Detta är vår mening att detta är en av Socialdemokraternas centrala frågor för att återvinna ar-betaroch medelklassens förtroende. Utan en reformering av sjukförsäkringen kommer det att skava när vi
talar om att vi driver en politik som sätter tryggheten i vårt gemensamma samhälle före
skattesänkningar för ett fåtal, samtidigt som tusentals människor blir av med sin trygghet vid sjukdom.
Arbetarekommunens yttrande
Socialdemokraterna har arbetat för att sjukförsäkringen successivt reformeras så att den eko-nomiska
tryggheten för försäkringstagarna stärks. Under den gångna regeringsperioden har den
socialdemokratiskt ledda regeringen höjt ersättningen från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp så att
fler kan får ut 80 procent av inkomsten. Dessutom har den bortre tidsgränsen i sjukför-säkringen tagits
bort. Utöver det har regeringen tillsatt en utredning där arbetsförmågan och begreppen normalt
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förekommande arbete och särskilda skäl ska granskas. Syftet ingen ska be-höva hamna i en situation
där man är för sjuk för att arbeta och för frisk för att vara sjukskriven.
Sedan den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955 har skälen till sjukskrivning förändrats kraftigt. I
dag är ungefär hälften av sjukskrivningsdagarna orsakade av någon form av psykisk ohälsa. Det är en
kraftig förändring. Det regelverk som finns fungerar därför inte bra. Det är fortsatt angeläget att
sjuktalen minskar och att det i samhället finns mål för att sjukpenningtalen ska hållas nere. Vårt mål är
att ingen ska bli sjuk av sitt arbete. Blir man ändå det ska man kunna lita på att sjukförsäkringen finns
när man behöver den. Så är det inte för vissa idag. Där-för behöver sjukförsäkringen reformeras med
ett regelverk som bättre svarar mot den situation som idag råder.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Sundbybergs Arbetarekommun antar motionen Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för
en reformering av sjukförsäkringen med ökat fokus på ekonomisk trygghet för försäkringstagarna.
att Sundbybergs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktskongressen.
Daniel Liljekvist
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion H1 Politik för en värdig sjukförsäkring
Föredragande: Nina Unesi
Motionären har ingående beskrivit de delar av sjukförsäkringen som varit föremål för bred kritik. I
arbetarekommunens yttrande beskrivs några av de åtgärder som den socialdemokratiskt ledda
regeringen tagit initiativ till under mandatperioden, bland annat höjt prisbasbelopp, borttagen tidsgräns
i sjukförsäkringen och viktiga utredningar om arbetsförmåga. Sjukförsäkringen omfattar drygt 600 000
individer per år. I en försäkring som berör så många personer ställs stora krav på rättssäkerhet och
effektivitet. Försäkringen måste se varenda försäkringstagares behov, arbetsförmåga,
rehabiliteringsbehov, sjukdom och sjukdomshistoria. ”Man måste vara frisk för att vara sjuk” säger en
del som tagit strid mot myndigheterna när de nekats sjukpenning. Man förstår att det måste vara tufft
att leva med en sjukdom som förändrar livet, samtidigt som man strider för sin grundläggande
trygghet. Reformarbetet med sjukförsäkringen bör ske med fokus på ekonomisk trygghet, där det
långsiktiga målet är att så få människor som möjligt ska behöva vara borta från sitt arbete på grund av
sjukdom. Distriktet har därför inget att invända mot motionens att-sats. Motionen anses bifallen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Motion H2 Avskaffa fri etablering inom skattefinansierade välfärdsområden
Södertälje
Motivering
Kommunerna är ansvariga för skolan och för att alla barn ska få en likvärdig utbildning. Det är i
princip kommunernas allra viktigaste uppdrag. Det finns ingen bättre förebyggande insats och ingen
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bättre trygghetsskapande åtgärd än en skola som ger alla barn lika förutsättningar att klara skola så att
de kan gå vidare till högre utbildning och göra egna livsval.
Elever har rätt att förvänta sig en utmärkt skola som lyfter de elever som inte har det stöd hemifrån
som man önskar att alla barn skulle ha. Medborgare har rätt att förvänta sig att skolan i allmänhet
fungerar så att vi har/ får ett tryggt och stabilt samhälle.
I dag råder så gott som fri etablering för skolor i Sverige. Det är skolverket som beviljar etablering och
kommunerna har inget att säga till om. Man får lägga ett yttrande men oftast får skolorna öppna
oavsett vad kommunen sagt. Det fria skolvalet i sig är en svårighet men det som gör det svårast för
kommunerna är att de inte själva har möjlighet att styra över vilka skolor man har i sin kommun.
Överetablering av skolor är dyrt för en kommun, instabilt för friskolorna och försvårar för
medborgarna att ställa krav på sin kommun. Det försvårar också för långsiktig planering för att lindra
segregationens effekter.
I delar av Sverige råder också fri etablering inom vård och omsorg. I Stockholms län är det så illa att
landstinget förväntar sig att de privata företagen ska ta ansvar för att varje kommun får vård som
motsvarar befolkningsunderlaget och behovet. När de privata bolagen lägger ner verksamhet kliver
landstinget inte in och ersätter med verksamhet i egen regi. De privata bolagen tar inte emot
studerande som behöver praktik och medverkar inte heller till utbildning eller forskning på annat sätt
men det värsta är den ojämlikhet som skapas mellan kommunerna vad gäller vård.
När det gäller äldreomsorg och personlig assistans har vi i Sverige sett värsta sorten av fusk och
bedrägerier. Vi behöver system som står emot detta och som säkerställer att de som behöver omsorg
enligt LSS får den och att inga pengar går till kriminell verksamhet. Samhället ska inte med
obegränsade valfrihetssystem bjuda in de som bedrägligt vill tillskansa sig skattemedel de inte har rätt
till.
Vi behöver ordning och reda inom skola, vård och omsorg.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län driver att möjligheten till fri etablering inom
välfärdssektorn dvs skattefinansierad skola, vård och omsorg avskaffas
att kommuners ställningstagande inför eventuell etablering av friskola är avgörande
att landstingen ansvarar för att befolkningsunderlag och behov ska avgöra var vårdcentraler, MVC och
BVC etableras
att möjligheten att införa LOV ska avskaffas
att Kommunens ställningstagande ska vara avgörande för eventuell etablering av ny friförskola
Södertälje arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion H2 Avskaffa fri etablering inom skattefinansierade
välfärdsområden
Föredragande: Tove Sander
Motionären lyfter viktiga frågor som innehåller stor komplexitet och har stor betydelse för välfärdens
utveckling. Under de senaste årtiondena har borgerliga politiker stått för ett stort antal
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valfrihetsreformer och vi Socialdemokrater har försökt hålla tillbaka i syfte att värna en rättvis och
jämlik tillgång till skola, vård och omsorg. Att backa bandet och återgå till det som var före
friskolereformen i början av 90-talet är inte längre möjligt och fokus för oss socialdemokrater måste
vara att anpassa och justera i befintliga regelverk i syfte att säkerställa att alla våra barn och ungdomar
ges samma möjligheter att lyckas i utbildningssystemet och att alla som är i behov av vård och omsorg
ska ha samma rätt till en god tillgång till vård och omsorg som håller hög kvalitet. Att bara begränsa
möjligheten till nyetablering av friskolor och friförskolor är troligtvis inte en åtgärd som läker alla de
utmaningar som utbildningssystemet står inför men det är en åtgärd som åtminstone ger kommunerna
möjlighet att ta ett större ansvar för invånarnas tillgång till förskolor och skolor utan att befintliga
verksamheter utarmas. För oss socialdemokrater är det av stor vikt att vi fortsätter kämpa för att alla
våra förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet och att alla barn oavsett, föräldrarnas utbildningsnivå,
ekonomiska förutsättningar eller barnets behov av stöd i skolan ska ha möjlighet att lyckas. Här har vi
ett gediget jobb att göra som kräver både politisk vilja och mod på såväl nationell som kommunal
nivå. Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner
och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård- och socialtjänster. Vi är kritiska till den
långt drivna vårdvalspolitiken som bidragit till de problem, i synnerhet vad gäller jämlikhet och vård
efter behov, som finns i Stockholmsvården idag. Vårdval gör det svårt att styra den totala
vårdvolymen inom ett vårdområde och mycket svårt att styra den geografiska spridningen av
vårdgivare. Distriktsstyrelsen delar helt motionens problembeskrivning av hur vissa delar av länet har
en underetablering av privata vårdgivare medan andra har en överetablering. Ofta är det mer attraktivt
att etablera sig i socioekonomiskt starka områden. Exempelvis finns 45 procent av mottagningarna
inom vårdval gynekologi i Stockholms innerstad trots att bara drygt 15 procent av länsinvånarna bor
där. Behovet har blivit sekundärt i förhållande till den efterfrågan och de övriga
marknadsförutsättningar som de privata vårdbolagen uppfattar. Distriktssyrelsen delar motionärens
beskrivning av att de privata vårdgivarna inte deltar i forsknings- och utbildningsuppdraget i
tillräckligt stor utsträckning. Socialdemokraterna i Region Stockholm driver att skarpa krav ska ställas
på alla regionfinansierade vårdgivare att delta i utbildnings- och forskningsuppdragen; detta ska vara
ett villkor för att få ingå avtal med Region Stockholm. Likaså ska krav ställas om att alla
regionfinansierade vårdgivare ska ha en strategi för kompetensutveckling av personalen.
Socialdemokraterna i Region Stockholm driver redan idag att landstinget ska återta ett större ansvar
för att säkerställa att alla länsinvånare har god tillgång till vård. I det socialdemokratiska
budgetförslaget för 2019 föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en
etableringsstrategi som ska säkerställa jämlik tillgång till såväl primär- som specialistvård i hela länet.
Lagen om valfrihet (LOV) innebär att det idag är lagstiftat att vara obligatorisk för primärvården. I
övrigt är det frivilligt för landsting och regioner att införa valfrihetssystem i sjukvården. Den
socialdemokratiska regeringen förberedde under förra mandatperioden en proposition om att lagen om
valfrihet i primärvården, LOV, inte ska vara obligatorisk för landstingen. Syftet var att ge landstingen
rätt att välja om de vill ha vårdval eller inte. Propositionen drogs dock tillbaka efter kritik från
lagrådet. Senare röstade alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna igenom ett tillkännagivande i
Socialutskottet i Riksdagen som uppmanar regeringen att inte återkomma till riksdagen med en
proposition om att avskaffa tvånget för landstingen att ha vårdval i primärvården. Det innebär att
frågan för närvarande är svår att driva nationellt då det inte finns majoritet för att avskaffa LOV i
Riksdagen. Detta har dock inte förändrat den socialdemokratiska grundinställningen till Lagen om
valfrihet. Socialdemokraterna i Region Stockholm driver att en översyn ska göras av vårdvalens
utformning med förslag som ökar samordningen, höjer kvaliteten för patienten och effektiviserar
specialistvården med motsvarande 350 miljoner kronor i lägre kostnader 2019. Förändringarna kan
handla om avveckling, införlivning i primärvården, hopslagning med andra vårdval eller införande av
takkonstruktioner för ersättningarna.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1, 2, 5.
att anse att-sats 3, 4 besvarad.
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Motion H3 Trygga socialförsäkringar i ny tid
Tyresö
Motivering
Inledning
Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk styrka och välfärd. Det är när vi tror på framtiden som
vi vågar bilda familj och skaffa barn, flytta, byta jobb eller hoppa på en utbildning. I alla år har
välfärdstjänster, såsom förskola, fritidshem, omsorgen om våra anhöriga, en bra sjukvård, varit
centralt för att kunna kombinera familj med arbetslivet. Våra trygghetsförsäkringar skyddar oss från
stora inkomstbortfall när livet förändras. Om du blir sjuk, får barn eller förlorar jobbet. Tryggheten
och möjligheten att ställa om till en ny livssituation ska inte vara beroende av om du har råd att teckna
en extra försäkring.
Detta kan också uttryckas som Anna Hedborg gjorde det i Tillbaka till socialförsäkringar för alla :
Det avancerade välfärdssystemet har nästan alltid handlat om två grundläggande principer och deras
inbördes beroende. Den första principen gäller Arbetslinjen uttolkad som att Alla som kan bör försörja
sig själva genom eget arbete. Den andra principen gäller Generell välfärd för att åstadkomma
jämlikhet, genom vård, skola, omsorg på lika villkor och inkomsttrygghet genom inkomstrelaterade
individuella socialförsäkringar för alla. Och det är särskilt socialförsäkringarna som samspelar med
Arbetslinjen i en ömsesidigt förstärkande process.
Socialförsäkringarna har varit en förutsättning för att svenskar är det land i världen med nästan högst
sysselsättningsnivå. Men våra socialförsäkringar har inte bara varit viktiga för de människor som bor
och lever i Sverige. De har också varit instrumentella för att göra Sverige mer jämlikt.
Socialförsäkringarnas omfördelande effekt är större än vad många tror, då nyttjandet av systemen inte
är normalfördelade över befolkningen. Kort sagt, låginkomsttagare är oftare sjuka och arbetslösa än
andra delar av befolkningen. I en rapport från Kommunal, Under höga tak ryms alla, konstateras det
att 2008 omfördelades 36 miljarder från höginkomsttagare till låginkomsttagare.
Taken
Under de senaste decennierna har andelen svenskar som inte har fullgott skydd i våra
socialförsäkringar ökat. Bakgrunden är en kontinuerlig löneökningstakt, men att taket i A-kassa och
sjukförsäkringen inte justerats i samma takt. Under mandatperioden 2014-2018 höjde den
socialdemokratiskt ledda regeringen både taken i sjukförsäkringen och i A-kassan. Dock behöver mer
göras för att taken justeras i takt med löneökningarna. Risken är att om taken inte justeras, så kommer
fler personer ifrågasätta de generella välfärdssystemen, baserade på inkomstbortfallsprincipen.
Taken måste höjas så att huvuddelen av arbetskraften erhåller den 80 % av inkomsten som fungerar
som vägledande.
Rättssäkerhet och förutsägbart
En av utmaningarna i våra socialförsäkringar är att de är baserade på framtida inkomster. Detta är
logiskt, då det är vad försäkringarna är ämnade att försäkra. Samtidigt är denna logik en av orsakerna
till att det är svårt att på förhand känna till systemets utfall. Därför tyder mycket på att det finns
fördelar med att övergå till historisk SGI. Detta bör naturligtvis kombineras med övergångslösningar,
så arbetstagarna inte drabbas av denna förändring.
Sjukförsäkringens största problem under de senaste åren har varit att tilliten till försäkringen minskar.
Detta torde bero på flera saker, men ett problem är tillämpningen av principen ”normalt
förekommande arbete”. Denna tillämpning måste ändras alternativt behöver lagstiftningen göras om.
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Idén med ”normalt förekommande arbete” var att prövningen skulle vara realistisk och återgången till
arbete anpassad efter hur den faktiska arbetsmarknaden ser ut. Så har inte blivit fallet och det behöver
ses över. Därför är det bra att en utredning nu ser på den frågan.
Slutligen behöver försäkringen bli mer flexibel. Idag finns inget utrymme för individuell prövning, när
den försäkrade prövas mot tidsgränserna. Frågan är exempelvis om det är rimligt att en person som är
tidsmässigt nära pensionering om denne ska prövas mot hela arbetsmarknaden månader före utträdet
från densamma? Vidare förefaller det bli vanligare att sjukpenningen dras in, då den medicinska
vården har allt längre köer. Det är orimligt att ersättningen inte dras in under pågående behandling om
återgång till arbete är sannolikt.
Med stöd av ovanstående text yrkar vi:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att taken i sjukförsäkringen höjs.
att taken i A-kassan höjs.
att beräkningssystemet för SGI utreds i syfte att komma tillrätta med de problem som finns kring
beräkningen.
att begreppet ”normalt förekommande arbete” förändras för att motsvara begreppets intentioner vid
införandet.
att en individuell prövning återinförs i sjukförsäkringen.
att distriktsårskongressen ställer sig bakom att återgång till arbete är en huvudprincip i
sjukförsäkringen och att ersättningen inte ska dras in under behandling vid rimlig möjlighet till
återgång.
Tyresö Arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion H3 Trygga socialförsäkringar i ny tid
Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson
Grunden för ett starkt samhälle är vår generella välfärd. Socialförsäkringssystemet är en viktig del av
vår samhällsmodell som bygger på att alla ger efter förmåga och får efter behov, vi betalar när vi är
friska och får tillbaka när vi är sjuka. Motionärerna beskriver i motionen hur socialförsäkringen
behöver ses över och anpassas bättre till dagens arbetsmarknad och med större fokus på individens
bästa. Idag finns det rapporter om hur en rehabilitering avbryts för att den sjukförsäkrade når en
tidsgräns, trots att den erbjuder de bästa möjligheterna att återgå i arbete. Det råder också stora
oklarheter kring hur Försäkringskassan bedömer förmågan att arbeta. Den rödgröna regeringen har
under de senaste fyra åren vidtagit ett antal åtgärder för att få till förändringar och förbättringar i
sjukförsäkringssystemet. Bland annat har det tagits initiativ för att stärka stödet i sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocessen för den enskilde individen och taket i sjukförsäkringen har höjts från 7,5 till 8
basbelopp. Regering har även tillsatt en nationell samordnare för sjukförsäkringen för att sätta fokus
på den enskilde i sjukskrivningsprocessen. Men regelverket bör också vara utformat så att det inte
försvårar för individen som har sjukersättning att få en meningsfull sysselsättning. Den som inte
återfår sin arbetsförmåga trots rehabilitering och andra insatser ska dock beviljas sjukersättning.
Arbetet med att säkerställa en trygg och välfungerande sjukförsäkring är inte över. Vi vill möjliggöra
för fler att få ut 80 procent av inkomsten. Höjningen är nödvändig då lönerna har ökat men taket för
sjukpenninggrundande inkomst legat still. Men det behövs även en bättre anpassad sjukförsäkring som
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utgår från individen och som ger ett gott stöd tillbaka till hälsa och jobb. Då behövs det också en bättre
samordning mellan myndigheterna så att inga individer faller mellan stolarna. Vi Socialdemokrater
vill se en trygg och bra sjukförsäkring som människor litar på. Då är det avgörande att regelverket i
sjukförsäkringen går i takt med förändringar i samhället och människors behov, något som inte
uppfylls idag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 6.
att avslå att-sats 5.
att anse att-sats 1, 2, 3, 4 besvarad.

Motion H4 Rutavdrag för hjälp med hushållstvätt
Nacka
Motivering
Idag finns Rut-avdrag för bl a hushållsnära tjänster av olika slag liksom för trädgårdsarbete mm. Men
för en, som jag ser det, viktig hushållsnära tjänst, hushållstvätt, fins inget Rut-avdrag. Det skulle jag
vilja få en ändring på. Jag är övertygad om att Rut-avdrag skulle gynna såväl dem som behöver hjälp
med hushållstvätten - lakan, handdukar, dukar mm - som dem som skulle utföra tjänsten. Det mest
naturliga är att en sådan tjänst utförs utanför hemmet och därvid skulle den skilja sig från tjänster som
idag medger Rut-avdrag. Det bör emellertid inte hindra att Rut-avdraget görs tillämpligt för denna
tjänst.
Mot den beskrivna bakgrunden föreslår jag att distriktskongressen beslutar
att ge länsriksdagsgruppen i uppgift att verka för att bestämmelserna om Rut-avdrag blir tillämpliga
för tjänsten hushållstvätt.
Saltsjöbaden den 1 november 2018
Yvonne Wessman
Saltsjöbadens socialdemokratiska förening
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som sin egen
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att ge länsriksdagsgruppen i uppgift att verka för att bestämmelserna om rutavdrag blir tillämpliga för
tjänsten hushållstvätt
Yvonne Wessman
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion H4 Rutavdrag för hjälp med hushållstvätt
Föredragande: Serkan Köse
Motionären föreslår att Rut-avdraget utvidgas att även omfatta hushållstvätt och att tjänsten utförs
utanför hemmet. Rut står för rengöring, underhåll och tvätt och innebär rätt att göra avdrag för
hushållsnära tjänster. Reformen trädde i kraft 1 juli 2007 under alliansregeringen. Vid införandet
medgavs en rätt att göra avdrag på arbetskostnaderna med 50 procent upp till 50 000 kronor per person
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och år. I dag är taket i Rut 25 000 kronor. För personer över 65 år är taket i Rut fortfarande 50 000
kronor. Som en del av migrationsöverenskommelsen mellan S/Mp-regeringen och de fyra borgerliga
partierna utvidgas Rut-avdraget från 1 augusti 2016 att även omfatta trädgårdstjänster, flytt- och ITtjänster i hemmet. Distriktsstyrelsen anser att Rut-avdragen ska behållas i sin nuvarande form och den
utökning av Rut-avdraget som gjordes 2016 är tillräcklig nog i sin omfattning och i dagsläget
avstryker förslaget om en utvidga Rut-avdrag med ytterligare tjänster som hushållstvätten.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion H5 Utveckla förslaget om familjevecka
Nacka
Motivering
Utveckla förslaget om familjevecka
Förslaget om familjevecka, som kom i slutet av valrörelsen, var en bra idé. Många ungdomar pratar
idag om övergivenhet, att ingen vuxen finns att prata med, att föräldrarna inte har tid. Den
psykosociala ohälsan är hög, inte minst tonårstjejer mår dåligt.
Tidigare fanns kontaktdagar för att till exempel kunna följa med till skolan, vilket var en bra
möjlighet. Att dessutom kunna följa med sin tonåring till exempelvis kurator, eller att ha särskild tid
med sin tonåring är ytterligare saker som unga efterfrågar.
En del saker går det att idag få genom vård av barn (VAB). Ersättning vid VAB är dock låg, därför ska
ersättningen under familjeveckan ersättas som vid föräldrapenningnivå.
Med detta innehåll kanske också benämningen ”familjevecka” bytas till något mer relevant. Därför
yrkar vi:
att Socialdemokraterna i Stockholms län och dess riksdagsgrupp verkar för att utveckla förslaget om
”familjeveckan” så att föräldrar tillåts att följa med till exempel kurator, närvara vid skoldagar med
mera,
att familjeveckan förlängs till det år barnet fyller 18 år,
att ersättningen under familjeveckan ska vara på samma nivå som föräldrapenningen.
Nacka 2018
Hanneli Lindholm Gunnel Nyman Gräff
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som sin egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län och dess riksdagsgrupp verkar för att utveckla förslaget om
”familjeveckan” så att föräldrar tillåts att följa med till exempel kurator, närvara vid skoldagar med
mera,
att familjeveckan förlängs till det år barnet fyller 18 år,
att ersättningen under familjeveckan ska vara på samma nivå som föräldrapenningen.
Hanneli Lindholm och Gunnel Nyman Gräff
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.
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Partidistriktets utlåtande över motion H5 Utveckla förslaget om familjevecka
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Familjeveckan var vårt största vallöfte till det svenska folket i valrörelsen och den fick stor positiv
uppmärksamhet. Vårt löfte var att införa en extra veckas ledighet för föräldrar. Föräldrar som arbetar
ska få fem lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov,
planeringsdagar och liknande. Detta för att föräldrarna ska få större möjlighet att vara med sina barn
när de inte kan vara i skolan, utifrån den stora stress många föräldrar idag känner. Motionärerna lyfter
lovvärda och bra argument om att förbättra möjligheterna för föräldrar att följa med på skolrelaterade
händelser som kuratorsträffar och skoldagar. Det är reella problem i föräldrars vardag som
motionärerna pekar på, men de ligger inte i linje med Familjeveckans syfte och utformning.
Familjeveckan är inriktad på ökade möjligheter för föräldrar att vara med sina barn när barnen inte är i
skolan. Vi ser att det inte går att ändra inriktningen på vårt största vallöfte utifrån motionärernas
önskemål. Motionärerna föreslår också att familjeveckan bör utökas från 4-16 år upp till 18 år, samt att
ersättningen ska vara på samma nivå som föräldrapenningen. Även här vill vi inte ändra utformningen
av den utlovade reformen då en utökning med två år skulle innebära en avsevärd ökning av reformens
kostnad. Gällande ersättningsnivå så vill vi inte föregå utformningen av reformen. Ett sätt är att justera
lagen om tillfällig föräldrapenning, men det kan också finnas andra lämpliga sätt framöver.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion H6 LVU direkt i egna hemmet
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Motion – LVU direkt i egna hemmet för ungdomar på glid mot kriminalitet.
Som samhälle ser vi förskräckt på när gängkriminaliteten blir dödligare och förövarna blir yngre.
Samtidigt saknar vårdnadshavare befogenheter att ta krafttag när de ser sina ungdomar dras mot att ta
denna farliga väg i livet.
Ett reellt exempel är N.K. med kraftig ADHD som redan vid 13 års ålder började umgås med kända
kriminella varav en del var myndiga. När socialtjänsten blandades in i fallet ställde de sig på N.K.s
sida när han klagade på att hans mamma försökte hindra honom från att gå hemifrån eller ta ifrån
honom hans mobil. Ett år senare hade socialtjänsten fått ansvar för vården av N.K., misslyckats med
att hålla reda på honom och han är i skrivande stund inlåst på ett särskilt boende.
Då en ung person löper påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende måste idag först en domstol
tilldöma socialtjänsten ansvar för den unges vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) 3 §.
Socialtjänsten har då enligt LVU 15 § under vissa omständigheter rätt att hindra den unge att lämna
hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården
skall kunna genomföras. Socialtjänsten har då även befogenhet att under vissa omständigheter
begränsa den unge rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster och ta emot besök vägras
eller begränsas om det kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet.

88

Skulle en vårdnadshavare vidta sådana åtgärder riskerar denne att dömas för olaga frihetsberövande.
Det finns ett exempel på fall där en förälder dömdes för olaga frihetsberövande efter att ha stängt in
sin dotter på sitt rum, även om domstolen fastställde att förmildrande omständigheter förelåg.
Samtidigt måste barnets rättigheter värnas. Barn skall behandlas med aktning för sin person och
egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.
(Föräldrabalken 6 kap. 1 §).
Med bakgrund av ovanstående hemställer jag
Att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om hur regler och förfaranden i LVU kan justeras så
vårdnadshavare kan tilldömas utökade befogenheter då risker enligt LVU 3 § föreligger, samtidigt som
barnets rättigheter värnas.
Författad av:
Alfred Guirguis S i Huddinge

Motionssvar:
LVU ger redan idag möjligheten att barnet ska få vård i det egna hemmet, om detta kan antas vara bäst
ägnat att främja vården av den omhändertagande ungdomen, 11 § andra stycket.

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta
att skicka in motionen som enskild till distriktskongressen.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om hur regler och förfaranden i LVU kan justeras så
vårdnadshavare kan tilldömas utökade befogenheter då risker enligt LVU 3 § föreligger, samtidigt som
barnets rättigheter värnas.
Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion H6 LVU direkt i egna hemmet
Föredragande: Tove Sander
Motionären redogör för ett specifikt fall som uppenbarligen berör en ung människa som borde ha fått
bättre stöd tidigare i livet. Problemet i det fall som redogörs för var att socialtjänsten inte bedömde att
de åtgärder som vårdnadshavaren önskade vidta var till gagn för eller behövliga för den unge. Därmed
skulle inte en förändring i Lagen om vård av unga ha gjort någon skillnad för N.K. eftersom det är en
tvångslagstiftning som kräver beslut av socialnämnd. Som Huddinge arbetarekommuns medlemsmöte
beskriver är det redan idag möjligt att besluta att barnet/ungdomen ska få vård i det egna hemmet, om
detta kan antas vara bäst ägnat för att främja vården av den omhändertagande ungdomen, och
socialnämnden kan då också besluta om begränsningar i den unges rörelsefrihet. Att en
vårdnadshavare skulle ges befogenhet på det sätt som motionären önskar utan myndighetskontroll ser
distriktsstyrelsen som otänkbart.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion H7 Ändring av LOU
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Motion – Utredning om ändring av LOU för ekonomiskt gynnsamma leverantörsrelationer.
Vinster i välfärden har varit ett debattämne som engagerat många de senaste åren. Debatten har då
avsett vinster av företag som utför vård och utbildning åt kommuner och landsting. Samtidigt gör
företag otillbörligt stora vinster i välfärden efter att ha vunnit upphandlingar enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Det blev många tidningsrubriker när Stockholms läns landsting (SLL) köpte strumpor för 6.000 kronor
per par. Bakgrunden är att medicinleverantören Onemed Sverige AB vann upphandlingen om
förbrukningsvaror i sjukvården 2014. Deras bud var mer än en halv miljard billigare än de andra
buden. Avtalet som skrevs på fem år skulle kosta en halv miljard men redan efter första året hade det
kostat skattebetalarna nästan hela beloppet.
LOU ställer idag hämmade krav på hur upphandlingar ska gå till. För leverantören till offentlig sektor
lönar det sig att försöka få ut så mycket pengar som möjligt under avtalstiden incitament för att vara en
smidig leverantör saknas. Gott beteende som leverantör ger ingen fördel i nästkommande
upphandlingsomgång. Om parterna avviker från kontraktets detaljvillkor finns alltid en risk att någon
konkurrent klagar. I praktiken medför detta leveransproblem som parterna inte kan lösa i samförstånd,
vilket blir kostnadsineffektivt. Det sker ingen uppföljning av inköp i offentlig sektor på annat sätt än
att leverantörer kan överklaga upphandlingar som inte skett i enlighet med LOU. Det finns alltså ingen
intern uppföljande kontroll av den upphandlande myndigheten. I privat sektor görs inköp med
sofistikerade metoder och verktyg. Leverantörer följs upp och utvärderas. När det uppstår problem är
leverantörer till privat sektor ofta generösa för att bygga förtroende inför nästa avtalsförhandling.
Genom smidigt samarbete kan parterna lösa problem flexibelt och kostnadseffektivt.
Det är inte rimligt att företag gör otillbörligt stora vinster i välfärden efter att ha vunnit upphandlingar
och sedan inte har några som helst incitament för att vara goda leverantörer. Offentliga medel som går
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till överpriser som tas ut och kostnadsineffektiva leveranser innebär mindre resurser till investeringar i
välfärd som Sverige behöver.
Med bakgrund av ovanstående hemställer jag
Att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om hur leverantörer som vinner offentliga upphandlingar
kan ges incitament att vara en god leverantör. Jag yrkar på

Författad av: Alfred Guirguis S i Huddinge

Motionssvar:
LOU, lagen om offentlig upphandling, reglerar i detalj hur en myndighet ska hantera en upphandling
på öppna marknaden. Den offentliga verksamheten ska köpa in varor och tjänster till det bästa möjliga
priset samtidigt som konkurrensen på marknaden upprätthålls. En upphandling måste annonseras och
en kravspecifikation måste finnas tillgängligt som sedan används för att välja ut det bästa anbudet.
Vid upphandlingar enligt nya LOU, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, är upphandlande
myndigheter skyldiga att utesluta leverantör i fler fall än tidigare vid misstanke om brott osv. Enligt de
nya reglerna finns det också en möjlighet för en upphandlande myndighet att byta ut leverantören i ett
upphandlat avtal.
LOU med ändringar som gjorts sedan första januari 2017 ger ett bra och viktigt verktyg för de
upphandlade myndigheter som måste följa den för att upprätthålla konkurrensen på marknaden samt
effektiv användning av skattepengarna.
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att skicka in motionen som enskild till distriktskongressen.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om hur leverantörer som vinner offentliga upphandlingar
kan ges incitament att vara en god leverantör.
Alfred Guirguis
91

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion H7 Ändring av LOU
Föredragande: Ulrika Falk
LOU, Lagen om offentlig upphandling, reglerar hur köp till offentlig verksamhet får ske. Lagen
baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Det övergripande syftet är att skydda nyttjandet av offentliga
medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt att se till att köpen genomförs
affärsmässigt. Vid all offentlig upphandling måste fem grundläggande principer beaktas: principen om
likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitetsprincipen och ömsesidigt erkännande.
En väl fungerande offentlig upphandling är av stor betydelse för en god samhällsservice som
tillgodoser invånarnas förväntningar. Varje år upphandlar stat, kommun och landsting för över 680
miljarder kronor, vilket är en betydande del av samhällets totala ekonomi. Politiken har ett särskilt
ansvar att säkerställa att den del av ekonomin som härstammar ur skattemedel aktivt bidrar till att
uppnå även politiska mål såsom respekt för arbetstagares rättigheter, klimat– och miljöhänsyn,
innovation och social inkludering. Att säkerställa att den offentliga upphandlingen inte bidrar till lägre
löner och en press nedåt på skyddet av människor, hälsa och miljö är viktiga aspekter för oss
Socialdemokrater. Den statliga upphandlingsutredningen (SOU 2013:12) pekade på att flera av de
problem som finns inom offentlig upphandling är direkt kopplade till frånvaron av ett tillräckligt
strategiskt perspektiv inom verksamheten. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har vidtagit
åtgärder för förbättringar. Utöver förändringarna i lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2017 har
regeringen även beslutat om en nationell upphandlingsstrategi med sju målområden för att stärka de
positiva effekter som kan uppnås genom ett strategiskt förhållningssätt till inköp. I september 2015
inrättades även Upphandlingsmyndigheten. Regeringen valde att placera upphandlingsstödet i en
fristående myndighet och ge den organisatoriska förutsättningar att ge ett så effektivt stöd som möjligt.
Upphandlingsmyndigheten har ett bredare uppdrag än det tidigare upphandlingsstödet vid
Konkurrensverket. Myndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den
upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Lagen om offentlig
upphandling, LOU, ger utrymme för myndigheter, landsting och kommuner att använda upphandling
för att öka effektivitet och kvalitet i offentlig sektor. Lagen ger även utrymme för en tydligare
uppföljning och sanktioner än vad många upphandlande enheter i praktiken genomför. Det är
distriktsstyrelsens mening att effekterna av Regeringens insatser för en bättre offentlig upphandling
bör följas upp innan eventuella initiativ till nya utredningar och förändringar av lagen tas.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion H8 Lär äldre använda internet
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Lär äldre använda Internet – för att underlätta omsorgen.
Internetstiftelsens senaste rapport visar på obalansen i de som använder Internet dagligen och de som
inte gör det. Fortfarande finns ett stort digitalt utanförskap ca 1,5 miljoner invånare använder inte

92

Internet – även om de har tillgång till det via smarta telefoner, dator etc. Ålder är det tydligaste
sambandet till detta. Tre fjärdedelar av dem som inte använder Internet är över 65 år.
Stiftelsen skriver i sin årsrapport: ”Ett annat sätt att se på det digitala utanförskapet är att se hur långt
efter en viss generation är när det gäller en specifik tjänst. Idag har nästan lika många 40-talister
internet i sin mobil som 70-talisterna hade för sex år sedan, 2012. Och 40-talisterna känner sig idag
lika delaktiga i det digitala samhället som 60-talisterna gjorde för två år sedan. 40-talisterna blir alltså
allt mer uppkopplade på olika sätt. Faktum är att de äldsta i många fall står för de största ökningarna i
statistiken.
” Detta utanförskap innebär att många inte kan betala sina räkningar via dator eller ens beställa en
tågbiljett. Jag anser att samhället behöver hjälpa till att bryta detta utanförskap.
Jag föreslår att den kommunala omsorgsverksamheten som vänder sig till äldre även ges ett uppdrag
att lära ut om Internet till dem som idag inte kan eller har glömt hur man gör. Detta skulle bli en ny
uppgift för dem som arbetar inom hemtjänsten eller på äldreboenden och inom annan utåtriktad
verksamhet för äldre.
Det skulle också medföra nya arbetsuppgifter där ungdomar kan engageras för att hjälpa till och
därigenom ges en ny ingång till att arbeta inom omsorgsverksamheten, som redan idag behöver fler
medarbetare.
Arbetsmarknadsåtgärder via arbetsförmedling, tillexempel ”extra tjänster”, skulle kunna användas och
många ungdomar skulle kunna engageras för att klara dessa uppgifter. De skulle då få en ingång i
omvårdnadsarbete på ett annorlunda sätt. En del av det som idag görs av personal kan kanske brukaren
göra själv digitalt i framtiden, ex olika beställningar, tinga färdtjänst etc. Detta höjer säkert också
statusen på yrket som undersköterska i omsorgsverksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag distriktskongressen besluta
Att uppmana kommunerna i Stockholms län att verka för att utbilda äldre i Internetanvändning
Huddinge 16 oktober 2018
Alper Bilge Socialdemokraterna i Huddinge
Motionssvar:
Motionären lyfter ett viktigt område i en tid som blir allt mer digitaliserad. Fler och fler tjänster mer
eller mindre kräver att du behärskar den digitala tekniken. Här är det viktigt att vi socialdemokrater ser
till att alla får ta del och möjlighet att kunna nyttja de tjänster som kommer med tekniken, detta då den
i många gånger kan underlätta och göra ens liv smidigare.
Idag finns det utbildning för äldre att gå men det görs inte i tillräcklig stor skala och är inte alltid
lättillgänglig alla gånger. Ett sätt är att göra precis så som motionären beskriver att låta den
kommunala omsorgsverksamheten få i uppdrag att utbilda de äldre i internetanvändning men också
annan teknik såsom datorer, smartphones osv.
Här är det dock viktigt att poängtera att personalen som jobbar med äldre redan idag har mycket att stå
i. Om en sådan här satsning skulle göras är det viktigt att det skjuts till mer resurser vilket skulle kunna
vara genom “extra tjänster” eller annat.
Styrelsen delar motionärens andemening men anser att att-satsen i sig skulle behöva konkretiseras hur
exakt denna satsning ska genomföras. Styrelsen hade gärna sett en att-sats som får socialdemokratiska
arbetare kommunerna i Stockholms län att verka för en resurstilldelning till ett projekt i samma anda
som motionen.
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att Motionens skickas in som enskild

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.
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Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att uppmana kommunerna i Stockholms län att verka för att utbilda äldre i internetanvändning
Alper Bilge
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion H8 Lär äldre använda internet
Föredragande: Khashayar Farmanbar
Motionen tar upp digitalisering som är en av vår tids största förändringskrafter. På samma sätt som
papyrusen och ångmaskinen fundamentalt revolutionerade sin samtid ser vi nu hur digitaliseringen för
oss in i en ny tidsepok, där artificiell intelligens (AI), massiv informationssamling och -lagring, samt
automatisering utgör tre starka trender. Digitalisering är ett verktyg som med rätt ramverk kan ge fler
människor större inflytande över sin vardag, förbättra välfärden och underlätta för fler att vara
delaktiga. Hur mycket den enskilda människan ska kunna vara delaktig, samt åtnjuta stöd och skydd är
och förblir en värderingsbaserad politisk skiljelinje. För 100 år sedan var det socialdemokratin som
tillsammans med liberaler tog en fight för människan i industrialismens era. Det gav livskvalitet, som
semester och 8-timmars arbetsdag, blev ett framgångsrecept för flertalet med tillgång till utbildning
och trygghet som gav möjlighet till utveckling för var och en och det ledde till frihet. Frihet från att
vara livegen, frihet för oliktänkande och att älska vem den vill. Det är dags idag att socialdemokratin
tar upp kampen för alla människors delaktighet i vår digitala samtid. Rapporten svenskarna och
internet som sammanställs årligen av Internetstiftelsen visar att andelen svenskar som använder
internet har ökat under många år, men under de senaste åren har den siffran legat stilla på 94%. Som
motionären mycket riktigt påpekar utgörs en stor andel av de som inte använder internet av personer.
Rapporten kommer fram till följande slutsatser i denna fråga. • Cirka 500 000 svenskar använder
aldrig internet. De allra flesta av dem är äldre. 9 procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de
personer som är 76 år eller äldre använder inte internet alls. • Ytterligare 600 000 svenskar använder
internet, men de gör det inte dagligen. Även här är det framförallt de som är 76 år eller äldre som finns
bakom statistiken. • Totalt blir det 1,1 miljoner vuxna svenskar som inte använder internet dagligen. •
Det är vanligare att inte använda internet dagligen bland de som bor i landsbygd, har lägre
hushållsinkomst eller lägre utbildning. • De som inte använder internet dagligen känner sig också
mindre delaktiga i det digitala samhället. • De som inte använder internet dagligen förekommer oftare
inom branscher med många arbetare till skillnad från tjänstemän. Det digitala utanförskapet riskerar att
skapa ett nytt klassamhälle. I synnerhet riskerar vi ett samhälle där en stor andel av personer äldre än
76 år ställs utanför. Motionärens förslag om att inom omsorgsverksamheten ta större ansvar för de
äldres digitala närvaro är välkommet och bra. Distriktskongressen uppmanar formellt inte kommuner
eller arbetarekommuner till olika aktiviteter på det sätt som att-satsen i motionen föreslår. Dock vill
distriktsstyrelsen att detta förslag läggs till de förslag som distriktets politikutvecklingsarbete
producerat och lyfts på distriktets kommunala grupp för att på det sättet kunna komma alla kommuner
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i länet till dels. Detta är det sätt som används för att uppmuntra kommunerna i vårt län att verka för
motionens anda, och därmed anser distriktsstyrelsen att-satsen i motionen ska avslås.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion H9 Digital kompetensutveckling inom välfärden
Huddinge
Motivering
Sverige blir jämlikt smart genom att möjliggöra tid och teknik till anställda inom välfärden.
Vi blir världens smartaste land när Sverige ger tid till digitalt lärande och utveckling hos dem som
arbetar närmast våra medborgare - så tar vi steg mot att realisera ett samhälle där det finns rum för
kontrollerad AI och automation och skapar mer tid för livskvalitet och nytta i välfärden.
Därför föreslår jag distriktskongressen
att Stockholms läns partidistrikt ska verka för att Sverige ska bli världens ledande land inom AI och
automation genom strategier, kunskapscentrum och satsning på digitalisering inom välfärden och
samhällsbyggandet
att socialdemokraterna verkar för att kompetensbidrag, exempelvis genom facklig förhandling, ges till
kommuner för att skapa tid till digital kompetensutveckling inom välfärdsyrken
att socialdemokraterna verkar för att en läsplattareform genomförs där samtliga kommun- och
landstingsanställda förses med en egen platta alternativ smart telefon.
Bakgrund.
Vi står inför en ny tid. Det har redan börjat, men det är än bara en glimt av den snabba och eskalerande
teknikutveckling som kommer komma. För att stå rustade och redo för den gigantiska
digitaliseringsvåg och de tekniksprång som kommer behöver vi se till att välfärden håller takten i en
allt mer datadriven omvärld. Det är dags för den datadrivna förvaltningen inom kommuner och
landsting och det är dags att återigen se till att tekniken gör samhället en tjänst i fråga om utveckling,
välstånd och jämlikhet.
Framtiden har stora möjligheter. AI och automation har potential att skapa en välfärds och
utbildningssektor som ger alla bättre framtidsmöjligheter för alla. Bland annat har AI och automation
potential eftersom individanpassning, tidigare insatser, rätt beslut och stöd m.m. i ett datadrivet
förvaltningsarbete skapar förutsättningar för tid och händer där de mest behövs. Uttrycket “av var och
en efter förmåga, åt var och en efter behov”, får en intressant innebörd i den nya teknikens värld.
Men det kommer inte gå väl utan socialdemokratisk politik och styrning. Vi behöver se till att
möjliggöra för dem som riskerar att hamna efter att inte göra det. Det digitala gapet måste fyllas.
Inom skolans värld behöver lärare tränas för att möta en helt ny datadriven generation. De barn som
idag växer upp kommer att gå till jobb som ännu inte existerar. De kommer använda logik och verktyg
på ett sätt som för oss är främmande. Den framtiden är just nu
och det är många lärare och kursplaner som behöver anpassa sig till den nya tiden. Men vi ser också
att elever och barn i omsorgen inte har tillgång till internet eller digitala enheter. De kommer hjälplöst
efter och det måste vi som samhälle se till att sätta stopp för. Det är en ödesfråga.
Inom äldrevård och hemtjänst jobbar idag medarbetare som i sina privatliv ofta är vana användare av
skärmar och smarta telefoner. När de kommer till jobbet är de digitala enheterna inte en likadan
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självklarhet. Här finns också många utmaningar kopplat till språk och läsning som ny teknik kan
hjälpa till att överbrygga. Men en stor utmaning är möjligheten till att göra utveckling i arbetssätt för
att ta emot ny teknik och digitalt stöd inom äldreomsorg exempelvis. Staten kan här göra underverk
genom att tillse att det finns tid till digital kompetensutveckling och verksamhetsutveckling med stöd
av ny teknik (s.k. digitalisering) inom omsorgsyrkena.
Det borde även vara en självklarhet att alla medarbetare inom kommuner och landsting förses med en
digital enhet. För att landet ska bli digitalt och ingen ska komma efter så behöver man ha tillgång till
och möjlighet att delta i den digitala världen och skaffa sig de färdigheter som behövs där.
En strukturerad satsning på digital kompetens är ett socialdemokratiskt svar på hur vi möjliggör för
Sverige att bli världens smartaste land. Vi satsar på våra medborgare och vår välfärd.
Louise Callenberg Trångsund 20181101
Motionssvar:
Styrelsen vill tacka motionären för en bra skriven motion. Vi möts av återkommande rubriker som
påtalar digital och teknologisk utveckling som underlättar livet för samtliga och välkomnar denna
utveckling. En av samhällsutmaningarna är att få resterande samhället att hänga med i den digitala
utveckling, där vi ser en stark skillnad mellan stad och lands- och glesbygd. Hela Sverige ska leva,
som Stefan Löfven så bra uttryckte det, och med hjälp av denna motion tar vi ett till steg i den
riktningen.
Vi ser även positivt med att väva in den fackliga organisationen i en sådan förändring. All teknik som
kommer och ska implementeras kommer kräva utbildning och samförstånd, för det är endast då vi
kommer framåt. Sedan är det faktiskt en skyldighet enligt medbestämmandelagen att vid betydande
förändringar av arbetet att förhandla med facklig organisation först.
Möjligheten att ta del av teknik ska inte bero på ens plånbok. Därför ser styrelsen positivt på förslaget
att alla kommun- och landstingsanställda ska förses med en egen surfplatta alternativt en smart telefon.
Med hänvisning till ovanstående argument föreslår styrelsen medlemsmötet besluta
att anta motionen som sin egen och skicka den till distriktskongressen.

Medlemsmötet beslutar
att skicka in motionen till distriktskongressen som sin egen.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt ska verka för att Sverige ska bli världens ledande land inom AI och
automation genom strategier, kunskapscentrum och satsning på digitalisering inom välfärden och
samhällsbyggandet
att socialdemokraterna verkar för att kompetensbidrag, exempelvis genom facklig förhandling, ges till
kommuner för att skapa tid till digital kompetensutveckling inom välfärdsyrken
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att socialdemokraterna verkar för att en läsplattereform genomförs där samtliga kommun- och
landstingsanställda förses med en egen platta alternativ smart telefon
Louise Callenberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion H9 Digital kompetensutveckling inom välfärden
Föredragande: Khashayar Farmanbar
Motionen tar upp digitalisering som är en av vår tids största förändringskrafter. På samma sätt som
papyrusen och ångmaskinen fundamentalt revolutionerade sin samtid ser vi nu hur digitaliseringen för
oss in i en ny tidsepok, där artificiell intelligens (AI), massiv informationssamling och -lagring, samt
automatisering utgör tre starka trender. Digitalisering är ett verktyg som med rätt ramverk kan ge fler
människor större inflytande över sin vardag, förbättra välfärden och underlätta för fler att vara
delaktiga. Hur mycket den enskilda människan ska kunna vara delaktig, samt åtnjuta stöd och skydd är
och förblir en värderingsbaserad politisk skiljelinje. För 100 år sedan var det socialdemokratin som
tillsammans med liberaler tog en fight för människan i industrialismens era. Det gav livskvalitet, som
semester och 8-timmars arbetsdag, blev ett framgångsrecept för flertalet med tillgång till utbildning
och trygghet som gav möjlighet till utveckling för var och en och det ledde till frihet. Frihet från att
vara livegen, frihet för oliktänkande och att älska vem den vill. Det är dags idag att socialdemokratin
tar upp kampen för alla människors delaktighet i vår digitala samtid. För att bli en framgångsrik nation
i framtiden behöver Sverige satsa på utveckling av bland annat AI och automation. För det behövs
strategier, kunskapscentrum och att välfärden går före, bejakar och gör sitt bästa för att leda
utvecklingen i rätt riktning. Det går att hävda att Sveriges hittills mest framgångsrika
digitaliseringsreform är Hem PC-reformen, som gav anställda i Sverige en möjlighet att skattefritt låna
– eller hyra mot så kallad bruttolöneavdrag – en persondator med tillbehör. Efter avtalsperioden kunde
den anställde köpa datorn till marknadspris på begagnatmarknaden. I en tid då väldigt få hade tillgång
till datorer, gav denna reform en stor andel människor tillgång till dator i hemmen. Idag är inte
tillgången till läsplatta eller smartphone den begränsande faktorn. Det är också svårt att utläsa hur
digitaliseringens verktyg kommer att se ut. För ca 20 år sedan var det läsplattor och smartphones som
gjorde entré. Inom kort kanske andra typer av produkter blir de dominerande. Av dessa anledningar
vill distriktsstyrelsen inte ställa sig bakom förslaget om en läsplattereform såsom motion ID879
föreslår. Dock är det ett bra förslag för arbetsmarknadens parter och inte minst fackföreningsrörelsen
att driva denna fråga gentemot arbetsgivare, inte minst inom offentlig sektor. Distriktsstyrelsen ser att
den andra att-satsen är sympatisk men också något som arbetsmarknadens parter inom ramen för den
välfungerande svenska modellen ska arbeta för.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1.
att avslå att-sats 2, 3.

Motion H10 En plats – oavsett skälet till arbetslöshet
Solna
Enskild motion
Motivering
Det finns mycket som kan förbättras med våra svenska myndigheter. Många upplever att de flesta
myndigheterna är komplexa, byråkratiska och det är få som upplever kontakten med myndigheter som
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en positiv upplevelse. Det här blir som tydligast när det gäller människor som inte naturligt har varit i
kontakt med våra svenska myndigheter eller har erfarenhet av en andra länder som fungerat på
annorlunda sätt. Alldeles för många går från ett möte på någon av våra svenska myndigheter och
känner att de inte har fått den hjälpen de behöver. Detta kan bero på en rad olika orsaker. Det kan
exempelvis bero på att man inte har förstått vad som faktiskt har sagts på grund av bristande
kommunikation men det kan också bero på att man inte har gått till rätt myndighet utifrån de behov
som ligger till grund för besöket.
Det här är inte så konstigt och sällan är det den behövande individens fel, snarare beror det på ett
systemfel och otydlighet i vilken myndighet man bör vända sig till. Inte minst är det ett allvarligt
problem när det kommer till medborgares självförsörjning eller försörjning av anhörig.
Utgångspunkten i detta är att det måste finnas ett och samma ställe där det finns personal med
kompetens och förutsättningar för att kunna erbjuda dig som medborgare i behov den hjälp du behöver
för din försörjning. Således ser vi ett behov av att den verksamhet som idag utförs och administreras
av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunernas socialtjänst bör administreras
gemensamt och samlokaliseras. Således bör det skyndsamt bildas en ny myndighet som tar över dessa
myndigheters arbete med allt vad det innebär såsom gemensamma kontor och ett gemensamt
ärendehanteringssystem.
Detta förslag innebär inte bara en enorm vinst för den enskilde medborgaren, som kan gå in på ett
kontor och få hjälp med alla sina behov, utan även för de existerande myndigheternas
samordningsarbete. Istället för att ha flera myndigheter ska ha separat kontakt med en och samma
person där man försöker samordna, hitta tid för gemensamma möten med mera, så kan man istället gå
till sin kollega på samma kontor för att boka en tid eller få svar på de frågor som finns direkt. I
grunden handlar det alltså om en bättre service för medborgarna och en effektivare
myndighetsutövning med samlad kompetens.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att en ny myndighet bildas som tar över den verksamhet
som i dag administreras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänst.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion H10 En plats – oavsett skälet till arbetslöshet
Föredragande: Lars Bryntesson
Motionen tar upp att många medborgare upplever problem att hitta rätt myndighet för att få det stöd
och den service man har rätt till då man är arbetslös. Problemet är inte nytt och inte heller kopplat
enbart till situationen som arbetslös. Exempelvis inleddes på 1990-talet inleddes en omfattande
försöksverksamhet med lokala medborgarkontor, som syftade till mer samordnad service men också
till att underlätta det lokala engagemanget för närområdet. Under senare år har det skett en omfattande
uppbyggnad av statliga servicekontor runt om i landet. Hittills är det service från Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten och Skatteverket som har omfattats, men det finns förslag om att i framtiden
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även låta Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverket (förarprov) ingå i servicekontorens
verksamhet. Uppbyggnaden av servicekontor har varit högt prioriterad av regeringen under 2014 2018. Utgångspunkten har varit att erbjuda service i hela landet. Flertalet servicekontor har därmed
etablerats på landsbygden, men det finns också exempel från de större städerna. Exempelvis invigdes
under 2018 statliga servicekontor i Örebro (Vivalla), Malmö (Rosengård), Göteborg (Angered) och
den 29 juni invigdes ett servicekontor i Brandbergen i Haninge kommun. När det gäller stöd och
service vid arbetslöshet är det angeläget med samverkan mellan kommunerna och berörda statliga
myndigheter, främst Arbetsförmedlingen. Fokus måste ligga på att så snabbt som möjligt ge arbetslösa
en meningsfull sysselsättning och framtida möjligheter att försörja sig av egen kraft. Utbildning spelar
en avgörande roll, men härutöver har kommuner, ofta i samverkan med arbetsförmedlingen, utvecklat
olika initiativ. Ett exempel är den s.k. ”Sigtuna-modellen” som innebar att kommunen under ett år gav
de medborgare som tidigare erhållit försörjningsstöd enbart beroende på arbetslöshet, arbete under ett
år istället för att bli beroende av försörjningsstödet. Distriktsstyrelsen bedömer däremot att motionens
förslag om att inrätta en ny myndighet för ändamålet inte är rätt väg att gå. Utöver frågor kring olika
huvudmannaskap, staten för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan resp kommunerna för
socialtjänsten, skulle en sådan förändring med säkerhet skapa en rad nya problem med
gränsdragningar av olika slag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion H11 Skrota premiepensionssystemet
Täby
Motivering
Pensionerna är ett återkommande debattämne i svensk massmedia, bl a har vi över 300 000 så kallade
fattigpensionärer vilket trots återkommande krav inte ser någon lösning. Men det allra värsta är
premiepensionssystemet.
Där har nu fyra personer åtalats i den så kallade Allrahärvan för mutbrott på 100 miljoner kronor men
misstankar finns att betydligt större belopp kan ha förskingrats ur systemet.
Allra är ett extremfall men blottar premiepensionssystemets felkonstruktion. Systemets konstrukion
skall ge maximal vinst, men det gör det inte till arbetstagarna som tvingas pensionsspara, men vinst får
de fondbolag som förvaltar pengarna. Det är därför inte så konstigt att systemet lockar till sig över 800
fonder, bland dem en del oseriösa. Det finns en fond , 7:e AP-fonden där de som inte väljer fond
hamnar. Den har haft en myckdet ba värdeutveckling.
Nu har regeringen tillsammans med de borgerliga partierna tillsatt en översyn av systemet, med målet,
en noggrannare kontroll, på fonderna.
Men det räcker inte. Premiepensionssystemet är ett feltänk från början. Istället bör staten stå för
förvaltningen. Det fungerade utmärkt under alla år innan premiepensionssystemet infördes. Statlig
förvaltning kan dessutom ske utan eget vinstintresse. Detta är det enda riktiga för våra framtida
pensioner.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta

99

att Distriktskongressen beslutar att distriktsstyrelsen verkar för att staten skall stå för förvaltningen av
våra pensionspengar.
Jan Aspefjord
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-04, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion H11 Skrota premiepensionssystemet
Föredragande: Carina Paulsson
Motionären tar upp en viktig fråga som är avgörande för hur levnadsstandarden kommer te sig för
många pensionärer i framtiden. Premiepensionens utformning har varit starkt ifrågasatt och om den
kan vara en del av vår allmänna pension. Allmän pension kan man tycka innebär några saker, den ena
är att den ska omfatta alla på så sätt att den garanterar en pension på miniminivå. Den andra delen att
två personer som haft samma livsinkomst kan förvänta sig samma pensionsutfall. Den senare delen
skiljer sig definitivt åt och ger stora skillnader i plånboken när väl det är dags för pension. Det är inte
rimligt. Det är nu välkommet att det ses över pensionssystemet och att det ska städas upp i antal
fondförvaltare som varit helt orimligt stort antal och som det har visat sig varit mycket svårt för
individer att få en överblick över. Det som många spådde blev också resultatet, det skulle vara ett lågt
engagemang och låg kunskap från spararna som innebar att om man gjorde ett val till en fond så ligger
man kvar i den oavsett om det gav ett bra eller dåligt utfall, eller oavsett om det var en hög avgift till
fondförvaltaren. Det är bra att premiepensionssystemet nu ses över med ett kraftigt begränsat
fondutbud. Men därefter bör även premiepensionssystemet avskaffas.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Integration – I
Motion I1 Inget sommarlov för integrationsarbetet
Solna
Motivering
Bristen på arbetslivserfarenhet i kombination med avsaknad av gymnasieexamen är i dag de främsta
skälen för arbetslösheten. Sverige har under de senaste åren välkomnat nya människor till vårt
samhälle. Genom förberedelseklasser, komplettering av grundskoleutbildning och genom
gymnasieskolan har många av de unga nyanlända fått en möjlighet till utbildning och att lära sig både
svenska språket och därigenom en snabbare integration. I många socialdemokratiskt styrda kommuner
erbjuds i dag unga studerande sommarjobb genom en garanti. Vi anser att varje kommun bör åläggas
skyldigheten att under sommaren tillhandahålla nyanlända obligatorisk praktik och språkundervisning
inom ramen för varje individs etableringsprogram.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att Stockholms läns partidistrikt verkar för att alla kommuner åläggs att införa obligatorisk
sommarpraktik och språkundervisning för arbetsföra nyanlända i skolålder inom ramen för
etableringsprogrammet.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion I1 Inget sommarlov för integrationsarbetet
Föredragande: Boel Godner
Motionären tar upp en viktig fråga och distriktsstyrelsen håller i mångt och mycket med. Det är viktigt
för ungdomar att få språkträning och arbetslivserfarenhet. Det är också viktigt att de får möjlighet att
komma in på gymnasiet och göra sina egna livsval. Med systematiskt kvalitetsarbete i skolan, svenska
språket i centrum samt höga förväntningar på alla våra barn och unga Många kommuner investerar
också i våra ungdomars framtid genom att erbjuda feriepraktik (sommarjobb) under några veckor på
sommaren. Av allt att döma har detta varit lyckat på många sätt. Sommar skola förekommer i flera
kommuner idag för elever som behöver komma ikapp inför höstterminen. Att på nationell nivå besluta
att alla kommuner ska genomföra obligatorisk feriepraktik och språkundervisning för nyanlända tror
dock distriktsstyrelsen inte på. I de kommuner där feriepraktik erbjuds är det riktat till alla ungdomar.
Detta, samt att det ska vara frivilligt för kommunerna tycker distriktsstyrelsen är en bra ordning.
Satsningen kan annars få motsatt effekt. Det finns förvisso många nyanlända ungdomar i vårt land.
Det finns också många andra ungdomar. Ju mer alla träffas och ju mer de inordnas i samma system
som varandra, desto bättre för integrationen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion I2 Ingen förlängning av den tillfälliga utlänningslagen
Vallentuna
Motivering
Den 21 juli 2016 trädde lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige (2016:752) i kraft. Lagens syfte har varit att begränsa mängden asylsökande till Sverige
genom att tillfälligt lägga svensk lag på något som skall motsvara EU:s miniminivå. Samtliga
remissinstanser riktade dock hård kritik mot lagen när den kom. Lagrådet menade bland annat på att
lagen riskerade att komma i konflikt med konventionsåtaganden. Röda korset ansåg att lagen skulle
försvåra integrationen och leda till ökade kostnader och onödigt lidande. Barnombudsmannen ansåg
att lagen stred mot FN:s barnkonvention osv.
Migrationsflöden är i sin natur komplexa och det är inte alltid lätt att säkerställa orsakssamband
mellan åtgärd och eventuell effekt. Med det sagt så finns det mycket svagt stöd, om ens något, för att
lagen i sig haft den effekt som söktes. Redan innan lagen trädde ikraft hade nämligen mängden
asylsökande sjunkit kraftigt. I februarimånad 2016, fem månader innan den tillfälliga lagen trädde i
kraft, var andelen asylsökande drygt 2700 individer. En avsevärd minskning från de drygt 39 000
individer som sökte asyl under oktober 2015 och en nivå antalet asylsökande inte hade varit nere på
sedan april 2012. I Mars månad 2016 sjönk nivån ytterligare till c:a 2200 individer. En nivå som sedan
behölls fram till dess att lagen trädde ikraft 21 juli och i perioden därefter.
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Avsevärt försvårade möjligheter att Sverige, bland annat genom stängningen av den så kallade västra
Balkanrutten, antas primärt ligga till grund för det minskade antalet asylsökande. Även avtalet mellan
EU och Turkiet om att återsända asylsökande anses ha spelat roll, likaså införandet av gränskontroller
i Sverige. Något Migrationsverket konstaterade i sin verksamhetsrapport och prognos redan i april
2016.
Det finns därmed ingen grund till att en återgång till tidigare lagstiftning skulle innebära en återgång
till 2015 års nivåer av asylsökande. Vad som däremot går att säkerställa är lagens negativa effekter;
den är inhuman och den försvårar integrationen. När Röda Korset släppte sin rapport om den tillfälliga
lagen i oktober 2018 konstaterar man att farhågorna som man haft innan lagen trädde i kraft nu
besannats. Den splittrar familjer med ökad psykisk ohälsa som följd. De hårdare försörjningskraven är
svåra att uppnå och drabbar främst kvinnor. Förkortad tillståndstid ger ökad psykisk press och
försämrar möjligheterna till vård för tidigare trauman. Barn drabbas hårt, både utav minskat antal
familjeåterföreningar men också utav sekundärtrauma som ett resultat utav föräldrarnas obearbetade
trauman.
I väntan på en gemensam lagstiftning på europeisk nivå kan inte Sverige bibehålla en lag utifrån de
premisser som ligger. De fastställda negativa effekterna och avsaknaden av empiriskt stöd för att lagen
haft avsedd effekt gör att lagen inte bör förlängas innan en total utvärdering med konsekvensanalys
genomförts.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en djupare utredning av den tillfälliga lagens
effekter och konsekvenser
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att den tillfälliga lagstiftningen inte förlängs
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm i
Sverige
att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en återgång i regelverket gällande
familjeåterförening
Dvid Thell
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-07, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion I2 Ingen förlängning av den tillfälliga
utlänningslagen
Föredragande: Boel Godner
2015 var i sanning ett speciellt år. Aldrig tidigare hade Sverige tagit emot så många flyktingar. Många
EU-länder struntade i sitt ansvar och debatten kring flyktingmottagande böljade fram och tillbaka. Så
småningom höjdes tonläget även i politiken och det folkliga stödet för ett generöst flyktingmottagande
dalade. Våren 2016 fattades ett beslut om en så kallad ”tillfällig lag”. Det var en överenskommelse
brett över blockgränserna för att skapa lugn i debatten, stabilisera migrationssystemen och få ordning
och reda i flyktingmottagandet. Varje parti som var med i överenskommelsen hade fått med det som
de tyckte var viktigast. För Socialdemokraternas del handlade det om bosättningslagen, det vill säga
att alla kommuner skulle bli anvisade en del av de flyktingar som kommit till vårt land. För första
gången någonsin hjälpte alla Sveriges kommuner år 2017 till med att ta emot flyktingar. Mycket av det
som ingick i lagen var begränsande i syfte att minska mottagandet under en period. Vår dåvarande
regering träffade överenskommelsen och vårt partidistrikt står bakom den. Det viktigaste av allt är att
skapa ordning och reda i flyktingmottagandet och upprätthålla folkets stöd för asylrätten. Det tillfälliga
102

lagen är just tillfällig men vi har en bit kvar till dess att vi är lugna och trygga med att Sverige är redo
att ta bort den i alla dess delar. Vi har sett för mycket av människor som från första dagen i Sverige
hamnar i parallella system, livslång skuldsättning och svarta hyreskaruseller. Ingen ska någonsin tveka
om att vårt parti står bakom asylrätten och att vi står för ordning och reda i flyktingmottagandet. Dessa
två storheter förutsätter varandra i ett modernt land där nyanlända förväntas utbilda sig och jobba. För
Socialdemokraterna är det också viktigt att det är möjligt att få permanent uppehållstillstånd.
Permanenta uppehållstillstånd kan inte vara norm och har aldrig varit det. Tillfälliga uppehållstillstånd
måste finnas för de som avser att återvända när situationen på platsen man flytt ifrån förändrats. Det
som upprört många av oss med den tillfälliga lagen var att möjlighet till permanenta uppehållstillstånd
minskades radikalt. Det behöver ändras men Sverige kan inte ha avsevärt avvikande regler för
flyktingmottagandet än andra länder i EU och övriga världen. Detta är vårt partis ställningstagande och
styrelsen håller med.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 2.
att anse att-sats 3, 4 besvarad.

Internationellt – IN
Motion IN1 Sverige bör ratificera FN-konventionen om förbud mot kärnvapen
Lidingö
Motivering
I juli 2017 kom 122 stater i FN överens om en konvention, en avtalstext, om ett förbud mot kärnvapen.
Tidigare finns FN-förbud mot biologiska och kemiska vapen. För att FN-förbudet mot kärnvapen skall
gälla krävs att 50 stater skall ratificera det, dvs fatta beslut i sina riksdagar. Hittills har 19 stater gjort
det. Sverige har inte gjort det än men det vore bra för sveriges internationella anseende om det blir går
fortare.
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens representant i ICAN och arbetar för att fortsätta
arbetarrörelsens långa tradition av fredsarbete. Olof Palme, Alva Myrdal, Inga Thorsson, Anna Lindh
har vari centrala i svenskt fredsarbete och en fredligare värld. I en SIFO-undersökning svarade 86% att
Sverige bör ställa sig bakom ett förbud mot kärnvapen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län ska verka för att länsriksdagsgruppen ska verka
för att Sverige ratificerar FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen.
Birger Eneroth
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion IN1 Sverige bör ratificera FN-konventionen om
förbud mot kärnvapen
Föredragande: Serkan Köse
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Sverige har en lång tradition av att arbeta för nedrustning av såväl konventionella liksom
massförstörelsevapen. De senaste decennierna har många framsteg gjorts med förbud mot såväl minor,
biologiska och kemiska vapen. Trots detta har fortfarande arbetet för en total kärnvapennedrustning
gått alltför långsamt. Distriktsstyrelsen delar därför intentionerna i motion och anser att ett regelrätt
kärnvapenangrepp skulle innebära ett humanitärt lidande såväl som materiell förstörelse i en ofattbar
skala. Därför är också den mer framträdande roll som kärnvapen återfått under senare år, inte minst i
den ryska retoriken, oroande. En självklar utgångspunkt för socialdemokratisk nedrustningspolitik är
en kärnvapenfri värld – kring detta råder inget tvivel. Alla åtgärder som har förutsättningar att bidra till
att föra världen närmare detta mål ser distriktsstyrelsen som värda att pröva på allvar. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen har höjt ambitionsnivån efter flera år av stagnation under den
förra borgerliga regeringen. I juli 2017 antog FN en konvention om ett globalt förbud mot kärnvapen.
Socialdemokraterna har under lång tid varit aktiva i frågan om kärnvapennedrustning. Därför var det
viktigt för den socialdemokratiskt ledda regeringen att stödja FN:s arbete med en sådan konvention.
Det var en mycket betydelsefull process som gick i mål, den första multilaterala förhandlingen på
kärnvapenområdet på drygt 20 år. Regeringen tillsatte under hösten 2017 en utredning för att analysera
konventionen om ett kärnvapenförbud. Utredningen syftar bland annat till att belysa innebörden av
konventionen och dess konsekvenser för Sverige vid ett eventuellt tillträde. Uppdraget spänner över ett
brett spektrum av nedrustnings-, säkerhets- och försvarspolitiska frågeställningar, såsom effekter för
provstoppsavtalet CTBT, ickespridningsavtalet NPT, svensk nedrustnings-/icke-spridningspolitik,
Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten samt vilka möjligheter som finns att frånträda
konventionen. Medan utredningen om en eventuell svensk anslutning till konventionen om
kärnvapenförbud har pågått har den socialdemokratiskt ledda regeringen stärkt Sveriges arbete på
andra områden. För socialdemokraterna är nedrustning och icke-spridning av kärnvapen en central
prioritering. Utrikesminister Margot Wallström presenterade, i februari 2018, konkreta åtgärder som
sammantaget utgör en agenda som förenar nedrustningsvärlden efter år av kontrovers och polarisering,
med följande fokus: • att utgångspunkten måste vara icke-spridningsfördraget NPT, det centrala
ramverket för nedrustning och icke-spridning. 2020, då avtalet fyller 50 år, samlas NPT-länderna för
en viktig högnivåkonferens. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer bidra aktivt till att föra
NPT-arbetet framåt under kommande år. • att riskerna för kärnvapenanvändning måste minskas genom
att förmå kärnvapenstaterna ska sänka beredskapsnivåerna i sina arsenaler, se till att fungerande
kommunikationskanaler finns på plats för att undvika rena missförstånd och öka transparens om
kärnvapenstaternas innehav och doktriner. • att förmågan att kontrollera att avtal efterlevs,
verifikationsverktygen, måste stärkas. Sverige har en lång tradition på området, inte minst genom
engagemang inom internationella atomenergiorganet IAEA och genom stöd för provstoppsavtalet
CTBT. När nedrustningsavtal väl ingås ska det inte falla på bristande verifikation. • att den
socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar för så kallade negativa säkerhetsgarantier. Det handlar om
att kärnvapenstater ska utfästa sig att inte använda, eller hota om att använda, kärnvapen mot
verifierade icke-kärnvapenstater. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort en politisk
kraftsamling för att mota kärnvapens återkomst på den storpolitiska arenan. Detta arbete kan inte vänta
och en värld fri från kärnvapen är fortsatt det enda tänkbara slutmålet. Under utredningens gång har vi
socialdemokrater argumenterat för att det inte är produktivt att förekomma utredningens slutsatser,
utan beslutet om eventuell ratificering inväntar att utredningen presenterats och dess slutsatser
analyseras. Ytterst är det riksdagen som beslutar om Sverige ska ratificera avtalet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Jämlika livschanser – JL
Motion JL1 Hemlöshet
Solna
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Motivering
Det händer att människor står utan bostad. Missbruk, personliga tragedier eller vräkning är vanliga
orsaker till att en vuxen människa blir hemlös. Flertalet statliga utredningar pekar på att en säker
bostad är grundfundamentet för att de andra sociala skyddsnäten och systemen vi har ska kunna
fungera. Stockholms Stad har en modell för att garantera härbärge om natten för hemlösa
stockholmare och EU-migranter som heter Tak-Över-Huvudet-Garantin. Den som hamnat i hemlöshet,
är över tjugo år och har missbruksproblematik eller psykisk ohälsa garanteras sovplats inomhus om
hen söker om sådan innan midnatt. Verksamheten bedrivs av kommunen, socialtjänsten och
frivilligorganisationer, fungerar därför både som kortsiktig lösning och för att kunna fånga upp de
människor som saknar fast bostad.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att tak-över-huvudet-granatin utökas till hela landet.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion JL1 Hemlöshet
Föredragande: Patrik Isestad
Problemen med hemlöshet har förvärrats i takt med stigande bostadspriser. Sedan mitten av 90-talet
har bostadspriserna stigit kontinuerligt med undantag för några enstaka kvartal i samband med
finansiella kriser. En viktig orsak till att hemlöshetsproblematiken ökat är en allt tyngre skuldsättning
bland hushållen. För oss socialdemokrater är bostad en mänsklig rättighet. Ingen människa ska behöva
leva i hemlöshet. Ändå är det inte alla kommuner i Sverige som i dag kan garantera sina invånare tak
över huvudet. Att sakna bostad gör det också svårare att få arbete, att studera och att överhuvudtaget få
ordning på sin sociala situation. Bostadsbristen i framför allt storstadsregionerna är alarmerande. Hand
i hand med bostadsbristen växer även fattigdomen sig allt starkare. Att ha en trygg bostad är en av
människans absoluta grundbehov. Kommuners skyldighet att tillse att de som vistas i kommunen har
tillgång till bostad är ganska omfattande i lagstiftningen. Hemlöshet har många och komplexa orsaker
som måste lösas på med många olika åtgärder. Socialdemokratin är för större möjligheter för
kommuner att finna olika lösningar på utmaningar och ge stort inflytande åt lokalt valda företrädare.
Därför ställer vi oss ofta lite tvekande inför olika påbud om att alla ska göra likadant överallt oavsett
lokala förutsättningar. Många kommuner har redan infört en "tak-över-huvud-garanti". Andra tillses
samma behov men har inte namngett det som en "garanti". En hel rad med frågor runt vem som ska
belastas med kostnader och andra juridiska spörsmål hanteras redan idag av socialtjänstlag och andra
lagar. I den mån man kan kalla hemlösa för en "målgrupp" kan det vara viktigt att ha ett enhetligt
begrepp som alla vet gäller i hela länet och kanske även på riksplan. Var du än råkar ut för nöd har du
en rätt att få tak över huvudet. Precis vad som redan gäller vid till exempel sjukdom eller olycksfall.
Hösten 2018 lämnade rikdagsledamoten Serkan Köse(S) Motion 2018/19:1087 - En ny strategi mot
hemlöshet. Med anmodan för riksdagen att anta en ny nationell hemlöshetsstrategi En sammanfattning
av motionen är enligt följande; 1. Sverige har sedan 2009 saknat en nationell hemlöshetsstrategi vilket
har inneburit att arbetet med att förebygga och motverka hemlösheten inte kunnat samordnas och
effektiviseras tillräckligt och inte heller kunnat följas upp av staten. 2. Lagstifta om en nationell tak105

över-huvudet-garanti Flera kommuner i Sverige har någon form av tak över huvudet-garanti, men det
finns inte några gemensamma regler som förhindrar att människor tvingas sova ute på gatan.
Socialtjänstlagen behöver kompletteras med en skarp och tydligt formulerad lagbestämmelse enligt
vilken människor i en sådan utsatt situation har rätt till tak över huvudet. 3. Krav på bostad förstmodell i samtliga kommuner i landet Bostad Först-modellen innebär att i stället för att villkoraboendet
får personer med komplexa problem en egen permanentbostad med tillgång till frivilliga och
individuellt anpassade stödinsatser. Bostad är den första pusselbiten som behöver vara på plats för den
enskilde innan arbete, studier, eller annat kan bli aktuellt. 4. Incitament för att kommuner ska
uppdaterade riktlinjer Ett av kommunens viktigaste bostadspolitiskaverktyg är kommunens riktlinjer
för bostadsförsörjning. Kraven på kommunernas riktlinjer är tydliga och lagen är explicit: riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Många kommuner
har dock försummat detta. Flera kommuner har icke uppdaterade riktlinjer och vissa har inte ens
antagit några. Med hänvisning till att frågan redan behandlas av Sveriges riksdag anser
Distriktstyrelsen motionen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion JL2 Krafttag mot diskrimineringen
Solna
Enskild motion
Motivering
Många svenskar möter ännu i dag diskriminering i såväl ansökningsprocessen som under vardagen på
arbetsplatsen. Trots genomförandet av flera åtgärder och skärpning av lagförslag är diskrimineringen
ännu ett hinder och ett ständigt återkommande kränkande inslag i mångas arbetsliv. Olika
undersökningar visar även på att utlandsfödda kvinnor oftare drabbas av vad som kallas för ”dubbel
diskriminering”, där både etnicitet och kön spelar roll när arbetsgivaren väljer bort en kandidat.
Kvinnor hamnar ofta efter i löneutvecklingen om de skaffar barn. Detta eftersom att kvinnor tar ut
föräldraledighet i större utsträckning än män. När samhället ställer krav på att alla människor ska delta
på arbetsmarknaden är det även samhällets skyldighet att garantera den möjligheten. De många olika
åtgärderna för att stävja diskrimineringen har ändå visat sig vara åsidosatta krävs det enligt oss större
konsekvenser för den som bryter mot lagen.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att en utredning sker med syfte till att fastställa bötesbelopp
som uppgår till viss procentuell sats av företagets omsättning vid fällande diskrimineringsdom.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att bekräftade fall av grov diskriminering eller kränkning på
arbetsplats ska vara grund för omedelbar uppsägning
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att obligatorisk lönekartläggning införs där särskild statistik
förs om kvinnors och utrikes föddas löneutveckling
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att Stockholms läns partidistrikt verkar för att arbetsgivare åläggs tvingande ansvar att lyfta samt
utreda alla påtalade fall av kränkning eller diskriminering med efterföljande uppföljning på
arbetsgivarens ansvar. Underlåtenhet att göra detta ska ge kännbar påföljd
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion JL2 Krafttag mot diskrimineringen
Föredragande: Nina Unesi
Utgångspunkten för motionen är att de verktyg som finns i dag för att motverka diskriminering på
arbetsplatserna är otillräckliga. Motionären förespråkar tuffare pålagor i form av högre bötesbelopp,
omedelbar uppsägning, mer omfattande lönekartläggningar och utredningsplikt för arbetsgivaren vid
misstanke om diskriminering. Distriktet delar motionärens uppfattning om vikten med aktivt antidiskrimineringsarbete på arbetsplatsen men anser att motionens att-satser motverkar sitt syfte, när
syftet är att avskräcka arbetsgivare från att diskriminera. Diskriminering på arbetsplatsen beror i första
hand inte på återfall av brott. Arbetsgivare som blivit anmälda rättar sig efter
Diskrimineringsombudsmannens, DO:s, rekommendationer fastän rekommendationerna inte är
juridiskt bindande. Det talar för att även rekommendationer utan ekonomiska sanktioner är effektiva
för att förändra diskriminerande beteendemönster på arbetsplatsen. I de fall som en anmälning till DO
leder till domstol har Högsta domstolen slagit fast att diskrimineringsersättningen ska bestämmas i två
delar. Den första delen bestäms enligt samma principer som annan kränkningsersättning. Den andra
delen är ett påslag som ska syfta till att avskräcka från fortsatt diskriminering. I vår befintliga
lagstiftning finns de mekanismer som motionären efterfrågar. Frågan är om de efterlevs? Mot
bakgrund av det har regeringen tillsatt en utredning som ser över diskrimineringslagen för att
säkerställa att bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen efterlevs. Utredningen
presenteras i höst. Under hösten har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit initiativ till flera
åtgärder på diskrimineringsområdet som syftar till att förändra samhället till det bättre. Här är några
exempel: 1. Boverket har fått i uppdrag att fortsätta med en insats för att motverka diskriminering av
romer på bostadsmarknaden. 2. Regeringen öppnar upp för att möjligheten att ha en oberoende
institution för mänskliga rättigheter, enligt Parisprinciperna. 3. Man har också presenterat en
lagrådsremiss som stärker skyddet mot diskriminering i skolan. Antidiskriminering är en viktig fråga
för socialdemokratin, och tas därför på stort allvar. Vi uppfattar inte att det finns ett tydligt samband
mellan motionens att-satser och minskad diskriminering i samhället, därför avslår vi motionen.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion JL3 Mentorskap för ungdomar på glid mot kriminalitet
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Motion – Mentorskap för ungdomar på glid mot kriminalitet.
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För att förhindra att ungdomar faller in i kriminalitet måste samhället stödja de ungdomar som visar på
riskfaktorer och saknar föräldrakontroll. Idag gör skolor och fritidsgårdar orosanmälningar till
Socialtjänsten som inte ageras på förrän det redan är för sent. Här kan mentorskap täcka upp.
Vilka straff skulle samhället kunna ställa upp för att avskräcka unga kriminella, som är värre än risken
att bli dödad av andra kriminella?
”Straff har ingen påverkan, och avskräckande metoder som fängelsebesök eller militärskola tenderar
att ha en rakt motsatt verkan”, anför Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi
som, forskar om vad som ökar risken för att någon ska börja begå brott, och vad som minskar den. Det
finns faktorer som indikerar en ökad risk för att ungdomar faller in i kriminalitet och ju tidigare vi kan
upptäcka risk för kriminalitet bland unga, desto mer insatser kan vi göra att bryta beteendet. Även
Socialstyrelsen anför att barn och unga som bryter mot sociala normer och regler behöver få stöd så
tidigt som möjligt för att minskar risken för allvarlig problematik eller kriminell karriär senare i livet.
Forskning från Malmös universitet visar att ungdomar i områden med mer problem och låg kollektiv
styrka, upplever att föräldrarna vet mindre om deras aktiviteter och minskad kontroll kan delvis
förklara varför ungdomar spenderar mer tid i dessa miljöer. Föräldrar är viktiga om unga inte ska
hamna i kriminalitet. Vissa ungdomar saknar dock av olika skäl ett gott stöd från föräldrar, vilket ökar
risken att de hamnar i kriminalitet. Dessa ungdomar måste samhället solidariskt värna om.
Skolan och den offentliga fritidsverksamheten står i regelbunden kontakt med Sveriges ungdomar och
är därför särskilt väl beskaffad att upptäcka när ungdomar står en särskild risk att hamna i kriminalitet,
exempelvis när en ungdom umgås med kriminella. Detta gör de idag och både skolor och
fritidsverksamheter gör orosanmälningar till socialtjänsten.
Antalet orosanmälningar ökar i Sveriges fyra största kommuner, Stockholm, Göteborg, Malmö och
Uppsala. I snitt har antalet anmälningar ökat med 26 procent sedan 2014 men Socialstyrelsens rapport
från 2012 om att sannolikheten för att en anmälan ska leda till en insats är låg.

Återrapporteringen till BRÅ om resultatet av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt
visar på flera fall av lyckade mentorskapsprojekt , så som exempelvis mentorskapsprogrammet Växa
för barn och ungdomar i riskzon som genomfördes av Södertälje polismästardistrikt respektive
Södertörns brandförsvarsförbund och Flamman Ungdomarnas Hus . Denna typ av mentorskap har
potential att täppa igen det hål som finns för många barn och ungdomar mellan att skolor och
fritidsverksamheter ser grund för orosanmälningar och att socialtjänsten faktiskt genomför effektiva
åtgärder. Eftersom skolan är en särskilt viktig fast punkt i ungdomarnas vardag bör mentorskapet
vävas in i skolverksamheten och skolans lokaler men hållas separat från undervisningsverksamheten
och inte belasta lärarna, även om koordinering med lärare kan behöva förekomma.
Med bakgrund av ovanstående hemställer jag
att skolan ska ges resurser och uppdrag att identifiera ungdomar på glid och tillhandahålla ett
mentorprogram för dessa som koordinerar med andra aktörer samt att ett nationellt kompetens- och
resurscenter ska inrättas för att bygga och sprida kunskap och verktyg för ett mentorskap som är
effektivt i sitt brottsförebyggande syfte. Jag yrkar på

av: Alfred Guirguis S i Huddinge
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Motionssvar:
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att skicka motionen till distriktskongressens som enskild

Motivering.
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.
Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa
brotten, men också brottens orsaker.
För att bekämpa brottens orsaker är det förebyggande arbetet grundläggande. Som motionären lyfter
handlar det inte minst om att förhindra att unga människor hamnar på glid och i kriminella
grupperingar. Mentorskap, som motionen handlar om, kan vara en viktig pusselbit i det här arbetet och
har på flera håll i landet påvisat goda resultat.
Att samla och samordna kunskapen om frågan vore positivt, men vi tror att inrättandet av ett nationellt
kompetens- och resurscenter kring mentorskap i brottsförebyggande syften vore ett väl tids- och
resurskrävande åtagande. En mer möjlig väg skulle kunna vara att en myndighet, t.ex. Brå, utser en
person som får ansvara för att samordna och sprida kunskap om mentorskap i brottsförebyggande
syfte.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att skolan ska ges resurser och uppdrag att identifiera ungdomar på glid och tillhandahålla ett
mentorprogram för dessa som koordinerar med andra aktörer samt att ett nationellt kompetens- och
resurscenter ska inrättas för att bygga och sprida kunskap och verktyg för ett mentorskap som är
effektivt i sitt brottsförebyggande syfte. Jag yrkar på
Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion JL3 Mentorskap för ungdomar på glid mot
kriminalitet
Föredragande: Serkan Köse
Kriminalitet föds ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk. Därför har den socialdemokratiskt ledda
regeringen sedan den tillträdde genomfört stora satsningar på vår gemensamma välfärd. Kriminalitet
måste också bekämpas med ett starkt rättsväsende. Vi måste bekämpa brotten och samtidigt bekämpa
brottens orsaker. Den långsiktigt bästa brottsbekämpningen är att bygga ett samhälle där de sociala
klyftorna är små, där alla har rätt till arbete, där kvinnor och män har lika mycket makt och där barn
och ungdomar har trygga uppväxtvillkor. På det sättet är välfärdspolitiken en viktig del av
kriminalpolitiken. Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera att otryggheten breder ut sig eller
att människor upplever att rättsstaten inte längre är närvarande. Narkotikaförsäljning, skjutningar, hot
och våld måste bort från våra gator och torg. De som begår brott ska dömas. Samtidigt anser
distriktsstyrelsen att vi ska vara hårda mot brottens orsaker och tidigt sätta in insatser för unga som
riskerar att dras in i gängen. För den som vill bryta en kriminell livsstil ska samhället finnas där med
stöd och rätt förutsättningar. Mentorskap skulle, som motionären lyfter kunna vara en del av detta
arbete, men det krävs en bredare ansats för att vi ska komma åt detta växande problem. P För att få
stopp på de som valt gängen måste rättsväsendet agera kraftfullt. Och det måste finnas kännbara straff
så att de kriminella lyfts bort från gatorna. Men samhället måste samtidigt strypa tillförseln av
ungdomar som ser äldre kriminella som förebilder och blir utnyttjade i kriminaliteten. Många av dessa
ungdomar och barn som är i riskzonen har inte klarat av skolan och ser inte någon framtid framför sig
i det konventionella samhället. Distriktsstyrelsen anser att föräldrar har det självklara huvudansvaret
för unga men utöver det krävs en välfärd som fungerar för de som har en otrygg uppväxtmiljö. Unga
ska inte begå brott eller befinna sig i sammanhang där brott begås. För att förhindra det behövs många
insatser. Vi måste jobba förebyggande så att inte dagens 10-åringar dras in i samma spiral som deras
äldre syskon och förebilder har gjort. Vi måste ha en skola som fungerar för alla, en socialtjänst som
fångar upp ungdomar i riskzonen och ett bostadsbyggande som minskar segregationen. En jämlik
kunskapsskola med fokus på tidiga insatser och läsa, skriva räkna är inte bara viktig för att ge alla barn
samma möjligheter i livet utan också för att ge barnen stabilitet och vuxennärvaro. Att erbjuda en bra
skola är den viktigaste förebyggande insats vi kan göra för barn och unga. Unga som riskerar att dras
in i kriminalitet måste få tidiga och samordnade insatser. Det behöver också införas nya tvingande
tvångsformer som tar sikte på familjer där det finns en negativ utveckling men där omhändertagande
av den unga inte är aktuellt ännu. Mödravården, barnavården, skolhälsovården och socialtjänsten har
en tydlig roll för att identifiera de familjer som behöver stöd. För de unga som ändå begår brott måste
reaktionerna vara tydliga och de som är mest brottsaktiva måste bort från våra gator. Men reaktionerna
måste vara inriktade på att bryta utvecklingen mot en kriminell bana. Vi socialdemokrater vill att det
ska finnas flerformer av påföljder för unga jämfört med vad som finns i dag. Övergången mellan
skolgång och det första arbetet kan vara en kritisk period för unga som riskerar att hamna i
kriminalitet. 90-dagarsgarantin som innebär att ingen ung ska kunna gå utan aktivitet i mer tre
månader är en viktig insats. Samhällets närvaro i våra utsatta områden är också en viktig del. Det
behövs bibliotek, fritidsaktiviteter, idrott och kultur och en lokalt förankrad polis som känner de unga.
Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har vi bla: • Sett till att stödet och rådgivningen till
föräldrar förbättrats genom en ny nationellstrategi som ska fokusera på riktat föräldrastöd till olika
grupper • Minskat ungdomsarbetslösheten till den lägsta sedan 2002 • Uppfyllt 90-dagarsgarantin, som
innebär att ingen ung person ska gå utan sysselsättning mer än max tre månader • Gjort satsningar på
skola och elevhälsa • Förstärkt den sociala barn- och ungdomsvården • Tillsatt en utredning som ser
över socialtjänstlagen • Tillskjutit medel till Statens institutionsstyrelse för att öka kapaciteten inom
ungdoms- och missbruksvården Vidare vill vi socialdemokrater: • Införa mer av uppsökande barnvård,
vilket innebär att BVC kommer till hemmet och därmed kan etablera bredare kontakt och få en bild av
situationen i familjen • Införa nya former av tvingande vårdinsatser riktade mot familjen som ska
kunna sättas in i ett tidigare skede än tvångsomhändertagande av barn • Stärka elevhälsovårdens
förebyggande uppdrag • Införa en ny påföljd för unga som kan innebära att den som döms inte får
vistas på vissa platser under helger och kvällar • Mer aktivt använda möjligheten till omhändertagande
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enligt lagen om vård av unga (LVU) • Införa ett lagstiftat brottsförebyggande uppdrag för kommuner •
Utöka kapaciteten inom Statens institutionsstyrelse med fler platser på låsta avdelningar • Införa
snabbare lagföring för unga gärningspersoner • Se över det skärpta skadeståndskravet för föräldrar till
barn som har dömts för brott Med anledning av redogörelsen ovan, insatser både mot brotten och mot
brottens orsaker, samt de reformer som genomförts av den socialdemokratiskt ledda regeringen och
det vårt parti vill genomföra inom detta område anser distriktsstyrelsen att ett nationellt kompetensoch resurser är inte rätt åtagande, som vi anser är både tids och resurskrävande.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion JL4 Utbildning av löntagare
Haninge
Enskild motion
Motivering
Folkrörelsetraditionen inom fackföreningarna har varit avgörande för de framsteg vi har kunnat göra
gemensamt för att bygga och utveckla samhället i progressiv, rättvis och solidarisk riktning.
Framtidens folkrörelse har samma uppgift som igår, idag och imorgon.
Under 1970-talet avsatte löntagarna en del av sin lön till utbildning för löntagarna. Det utformades så
att en del av löneutrymmet inte togs ut helt i höjd lön, utan istället togs en arbetsgivaravgift ut för att
bekosta facklig och politisk utbildning inom fackföreningarna. Ett riktat stöd som togs bort av de
borgerliga regeringarna i början av 1990-talet.
Det är detta som vi vill återinföra som ett steg på vägen att utbilda löntagarna till kunniga och aktiva
medborgare. För att de ska kunna delta i byggande av framtidens samhälle.
Genom att införa ett riktat stöd till studieförbund med att ta ut en arbetsgivaravgift möjliggör vi ett
kunskapslyft till löntagarna, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utbildning på arbetstid och stärker
folkrörelsearbetet inom facket.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att införa ett riktat ekonomiskt stöd till studieförbund och fackföreningar för att utbilda löntagare.
att återinföra den arbetsgivaravgift som tagits bort för att finansiera det riktade ekonomiska stödet till
studieförbund och fackföreningarna för utbildning av löntagare.
Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke Antagen av
BYGGSOSSEN Haninge, Byggnads socialdemokratiska förening den 29 oktober 2018.
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-22, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion JL4 Utbildning av löntagare
Föredragande: Fredrik Sirberg
Motionären lyfter frågan om finansiering av facklig utbildning via arbetsgivaravgifter.
Distriktsstyrelsen delar motionärens syn att det vore positivt att en omfördelning av mervärdet kunde
avsättas för att stärka Fackens medlemmar. Det fanns stora fördelar med att via statliga medel
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finansiera facklig utbildning. Men det var i en tid då arbetarrörelsen hade en hegemonisk position i
samhället och detta ansågs inte vara vidare kontroversiellt. Idag ser vi tyvärr ett annat Sverige där det
är andra krafter som dominerar samhällsklimatet. Att i ett sådant läge försöka att via staten finansiera
facklig verksamhet är både svårt och riskabelt. Det sätter organisationen i en beroendeställning till
statliga medlen och på så sätt flyttar makt från fackföreningarna till riksdag och regering. I ett allt mer
osäkert politiskt läge är det ännu viktigare att fackföreningarna kan bedriva sin verksamhet oberoende
av politiska beslut. Organisationernas ekonomi behöver förmå att bära alla delar av verksamheten utan
finansering som styrs av utomstående part. En annan väg att omfördela mervärdet till fackliga studier
skulle kunna göras via kollektivavtal.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion JL5 Tiggeri skapar ingen frihet
Solna
Enskild motion
Motivering
Socialdemokratin har fattigdomen som sin främsta fiende. Under årtionden och generationer har vi
kämpat för att krossa och utradera fattigdomen. Samhällets syn på den fattige och samhällets åtgärder
för att lyfta människor ur fattigdomen har genomgått stora förändringar från förra sekelskiftets
fattigvård till dagens sociala skyddsnät. Vi socialdemokrater har och har haft som grundprincip att det
är en del av det gemensamma samhällets skyldighet att möjliggöra klassresor och bekämpa
fattigdomen, och att det ansvaret aldrig får vila på enskildas goda gärning. Dagens stadsbild påminner
på väldigt många sätt om det Fattigsverige vi velat förpassa till historien. Genom EU:s fria rörlighet
söker sig i dag många EU-migranter till Sverige. Vissa gör det för kärleken, andra för jobben, men
alldeles för många för att undgå förföljelse och statligt sanktionerad diskriminering i hemlandet eller
institutionaliserad fattigdom. Alltför ofta förs en debatt i samhället om tiggeriet, där vissa kräver ett
förbud utan att presentera konkreta lösningar, och andra som blint argumenterar för att tiggeriet är en
nödvändig rättighet. Principen om att aldrig acceptera fattigdom eller hänvisning till tiggeri för att
klara sitt livsuppehälle ska följas även i dag. På samma sätt som vi aldrig accepterade tiggeri eller
allmosor som ett sätt att klara sitt livsuppehälle för etniska svenskar, ska vi inte heller acceptera det
som självklart livsöde för EU-medborgare som söker sig hit. I Sverige ska ingen behöva tigga för
livsnödvändigheter, och socialdemokratin ska aldrig acceptera det som en möjlig försörjning.
Medmänskligheten står vi för gemensamt, och åtgärder för att fler människor ska kunna försörja sig
själva och känna makten över sitt egna liv finansierar vi solidariskt tillsammans. Vi är principiellt mot
var sak som innebär att en människas hälsa och framtid baseras på andras barmhärtighet, snarare än ett
samhälle som möjliggör för varje människa att skapa sin egen framtid och uppfylla sina ambitioner. I
dag kan en EU-medborgare vistas i ett EU-land upp till tre månader utan sysselsättning eller
försörjning, och EU-medborgare ska behandlas och erbjudas samma hjälp att finna arbete som svenska
medborgare. Att alla människor ska följa lagen är en princip vi inte kan tumma på. Därför föreslår vi
en skärpning och ställer fler krav på våra myndigheter att hjälpa arbetsföra människor, oavsett
ursprung, till att söka och erbjudas hjälp och arbetsmarknadsprogram för att få jobb i Sverige. Det
skapar ingen frihet för en människa att behöva tigga av andra. Arbetsföra människor ska jobba eller
studera. Arbetslösa människor ska erbjudas hjälp och kompetensutbildning för att få jobb. Ingen ska
behöva tigga, och ännu en gång behöver socialdemokratin till försvar av våra mest grundläggande
ideologiska ställningstaganden ta krafttag för att utradera tiggeriet.
Därför yrkar jag:

Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att regeringen skyndsamt tillsätter en arbetsgrupp för att ta
fram nationella och generella föreskrifter mot tiggeri.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att Sverige begär pengar från EU:s strukturfond för att
bekosta insatser av Arbetsförmedlingen att ta fram sysselsättning och arbetsmarknadsprogram riktade
för människor som i dag försörjer sig via tiggeri.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att Sverige driver i EU ett tvång för Rumänien att ta del av
EU:s strukturfond för att bekosta sociala insatser mot landets fattiga.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion JL5 Tiggeri skapar ingen frihet
Föredragande: Boel Godner
Tiggerifrågan har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Plötsligt satt det fattiga människor och
bad om pengar utanför butiker i snart när varenda kommun. För många var detta mycket störande och
för andra kände omtanken inga gränser. De flesta reagerade med något däremellan men själva frågan
om hur det kom sig att de kommit, om det var tillåtet att tigga och hur man skulle kunna hjälpa dem
blev snart stora. Svaren var krångliga. Fattiga människor i Sverige kan få ekonomiskt bistånd för att
klara sitt uppehälle. Det gäller dock inte EU-medborgare vilket tiggarna uteslutande är. EUmedlemskapet är en frihet under ansvar och varje land ansvarar för sina medborgares sociala välfärd.
Det hänvisades till lokala ordningsstadgor och i vissa kommuner debatterades sill och med i
Kommunfullmäktige hur man skulle hantera situationen. Kommuner har idag en möjlighet att efter en
ny dom förbjuda tiggeri lokalt. Distriktsstyrelsen tycker inte att det är rätt att bolla känsliga frågor
mellan varandra. Frågan om tiggeri ska vara nationell och samma riktlinjer ska gälla för alla
kommuner. Frågan hanteras till syvende och sist bäst på EU-nivå. Idén med Arbetsförmedlingen och
EU:s strukturfond är fin men det löser inga problem i grunden. Vi kliver i sådana fall in och tar ett
ansvar som inte är vårt utan kanske Rumäniens och Bulgariens.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion JL6 Alla elever ska ha råd med att ha mens!
Solna
Enskild motion
Motivering
Mensskydd är en av de viktigaste faktorerna för kvinnors och flickors hygien. Att inte ha ett
hygieniskt mensskydd kan leda till allvarliga infektioner. Dessa infektioner kan skapas om man har i
ett mensskydd för länge utan att byta. Varför man inte byter kan bero på två saker: Att man inte har
råd med mensskydd, eller att man helt enkelt inte vågar byta på skolan.
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Idag kostar ett paket bindor ca 30 kr. Beräknar på att en kvinna använder två paket under en
mensvecka, blir detta minst 720 kr på ett år per person. Många familjer med låg inkomst kan därför ha
svårt att finansiera kostnaderna för mensskydden. Detta eftersom det ofta är fler än en person i
familjen som har mens. Om alla skolor i Sverige skulle erbjuda gratis mensskydd, skulle dock inte
endast infektionsproblemet minska, utan också mens som klassfråga. Om alla flickor kan försäkras
gratis mensskydd på skolan, försäkras alla flickor att ha mens på mer lika villkor.
Att öppet erbjuda gratis mensskydd, öppnar även upp för en diskussion gällande det idag fortfarande
tabubelagda ämnet. Flickor ska inte behöva skämmas för att något helt naturligt händer med deras
kroppar en gång i månaden. Detta bidrag skulle kunna höja mensens status i samhället och ta bort
tabustämpeln. Det skulle kunna visa att mens är inget tecken på svaghet.
Att de flesta flickor får sin mens i högstadiet finns i åtanke. Dock kvarstår faktan att flickor kan få sin
första mens så tidigt som vid nio års ålder. Det är också just i denna ålder, mens är som tabubelagt
bland barn och unga. Därför är det relevant med gratis mensskydd på låg - och mellanstadiet. Kvinnor
ska inte riskera att bli allvarligt sjuka eller överhuvudtaget skämmas för sin mens.
Därför yrkar vi:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att avgiftsfritt mensskydd ska erbjudas på alla Sveriges
skolor
Nora Frögren, Järfälla AK & Patrik Khosravi, Solna AK. Antagen av Stockholms läns SSUdistriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion JL6 Alla elever ska ha råd med att ha mens!
Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson
Mensskyddets ekonomiska konsekvenser för flickor och kvinnor har länge varit en omdiskuterad fråga
och ses oftast som en del av jämställdhetsdebatten. Motionärerna skriver hur kostnaderna för
mensskyddet kan påverka unga kvinnors hälsa då det leder till en ohälsosam restriktiv användning.
Motionärerna menar vidare på att mensen kan bli mindre tabubelagt om mensskyddet blir något som
erbjuds i skolorna. Distriktsstyrelsen delar motionärernas analys kring de konsekvenser som höga
kostnader för mensskydd kan innebära. Däremot menar distriktsstyrelsen att det är viktigt att se över
mer generella och strukturella lösningar på de problem som lyfts. I motionen nämns tamponger och
bindor som de mensskydd som skolorna bör tillhandahålla. Idag finns det flertal mer miljövänliga och
hälsosamma alternativ till de traditionella mensskydden. Mer än 90% av en sanitetsbinda tillverkas av
plast från råolja, resten kommer från trämassa som klorblekts. Om man tittar på vilken miljöpåverkan
det absorberande materialet i en dambinda har, vilket även innefattar avverkning av stora
skogsområden för att få fram trämassan och klorblekning av densamma, ser man vilken enorm
miljöpåverkan detta medför Varje år kastas mer än 45 miljarder mensskydd bort och det tar ungefär
500 år för en dambinda att brytas ner. I en nutida diskussion om mensskyddet bör frågan ställas ifall
det är hållbart att fortsätta utgå från de traditionella mensskydden som givna eller ifall det behövs ett
nytt tag för att öka medvetenheten om konsekvenserna av tillverkning och användning av de
traditionella mensskydden. I en reform för att tillgängliggöra avgiftsfri mensskydd i skolorna, vilka
mensskydd bör ingå? Distriktsstyrelsen anser att det finns viktiga satsningar som bör göras initialt för
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att en reform med avgiftsfri mensskydd i skolorna ska få bäst effekt. Vi behöver fortsätta satsningarna
för att få fler vuxna i skolan och för bättre elevhälsa. Skolorna bör ges rätt förutsättningar för att orka
jobba med dessa frågor. Sex och samlevnadslektioner behöver stärkas och användas för att bryta den
tabu som finns kring mensen men också för att öka kunskapen hos flickor om mensen och om olika
mensskydds påverkan för hälsan och miljön. Mensskydd som t.ex. menskoppen har både ekonomiska,
hälsosamma och miljövänliga effekter och fler tjejer bör få ökad kunskap om att sådana alternativ
finns. I flera skolor och kommuner runt om i Sverige idag erbjuds tjejer avgiftsfritt mensskydd och
distriktsstyrelsen ser gärna att fler skolor och kommuner tar efter. Däremot är det många frågor om en
sådan reforms utformning som kvarstår för att ett nationellt förslag ska vara möjligt. Vi menar också
att en sådan reforms utfall blir mindre effektfull om infrastrukturen runt inte kan möta upp den.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Kunskapsskola – K
Motion K1 Bra lärare - till alla elever
Solna
Enskild motion
Motivering
Själva grundbulten för en fungerande skola är att eleverna möter drivna och engagerade lärare. Men
idag är situationen svår för Sveriges lärarkår. Under decennier har läraryrkets status urholkats,
administrationen ökat, och löneutvecklingen lämnat en del att önska. Detta har lett till en kraftig brist
på legitimerade lärare. Många skolor lider av undermålig lärartäthet och en skriande brist på lärare
med lärarlegitimation. Detta drabbar alla elever, men hårdast drabbas de elever med socioekonomiskt
utsatt bakgrund. Barn väljer inte sina föräldrar och för skapa en god och integrerande skola krävs alltså
att vi satsar på duktiga lärare.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lanserat ett nationellt lärarlönelyft. Vi ställer oss positiva
till denna satsning. Tidigare har lärare som inte bytt arbetsgivare tillräckligt ofta missgynnats och
hamnat efter i lönekarriären, och lärarlönelyftet har bidragit till att skapa en sundare lönespridning.
Men vi tror att ytterligare satsningar behövs. Att läraryrket kräver en lång högskoleutbildning ska
också märkas i lönekuvertet.
Lönesatsningar är emellertid inte det enda som krävs för att göra läraryrket attraktivt. Något måste
även göras för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Alltför stor del av lärarnas tid går åt att hantera
administrativa sysslor. Det kan vara allt från att rätta alla de prov som vårt skolsystem kräver till att
hantera kommunikationen med föräldrarna och planera och hålla utvecklingssamtal. Ett förslag som vi
tror skulle bidra till att minska den administrativa bördan är att införa så kallade lärarassistenter. Dessa
skulle överta delar av lärarens administrativa roll så att lärarna kan fokusera på det som de är utbildade
till: att hjälpa och undervisa elever. Redan idag har regeringen avsatt pengar för anställningen av
lärarassistenter, men det finns idag ingen utbildning som standardiserar och kvalitetssäkrar dessa. Det
tror vi behövs.
Regeringen bör också ta krafttag för att skapa en bättre fördelning av lärare med legitimation. Idag
varierar andelen behöriga lärare kraftigt mellan såväl kommuner som mellan skolor. Detta drabbar
framförallt elever med socioekonomiskt svåra förhållanden eftersom deras skolor i hög utsträckning
har en legitimerad lärartäthet under genomsnittet. Det finns idag få incitament att som lärare ta
anställning på en skola med tuffa förutsättningar. Det är sämre arbetsmiljö samtidigt som det ofta är
sämre lön. Ett steg mot en bättre fördelning av lärarna vore att inrätta en bonuspeng för lärare som tar
anställning på skolor med tuffa förutsättningar.
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Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett andra lärarlönelyft lanseras med fokus på en generell
höjning av lärarlönerna
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att en yrkeshögskoleutbildning för lärarassistenter inrättas
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att regeringen avsätter medel för att dela ut bonusar till de
lärare som tar anställning på en skola med en hög andel elever med socioekonomiskt svåra
förutsättningar
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K1 Bra lärare - till alla elever
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning om att fler behöriga lärare är nyckeln till att stärka
kunskapsresultaten i svensk skola. För att få fler att vilja bli och förbli lärare genomförde regeringen
under den förra mandatperioden Lärarlönelyftet - en unik reform på 3 miljarder kronor per år för högre
lärarlöner. Reformen utformades med syftet syfte att öka kunskapsresultaten i grund- och
gymnasieskolan genom att öka läraryrkets attraktivitet. Detta genom att förbättra möjligheterna till
löneutveckling i yrket, ett område där Sverige ligger efter andra länder. OECD har visat att lärarna i
Sverige har en svag löneutveckling under sitt yrkesliv jämfört med andra länder. Samtidigt ser vi även
att läraryrkets status i samhället är lågt och att lärarna alltför ofta inte kan fokusera på sina
kärnuppgifter. Sverige har inte råd att lärare lämnar sina jobb på grund av brist på löne- och
kompetensutveckling. Eller för att de måste utföra ett arbete som andra yrkeskategorier kan göra och
skulle göra bättre. Kriterierna för att ha möjlighet att ta del av Lärarlönelyftet togs fram i dialog med
arbetsmarknadens parter, dvs lärarfacken och arbetsgivarna inom skolan. Kriterierna motsvarar just
den typen av arbetsuppgifter erfarna lärare i alla tider tagit på sig, till exempel att ta ansvar för särskilt
komplicerade undervisningssituationer, vidareutbilda sig eller handleda lärarstudenter och nya
kollegor. Men som inte alltid gett något i lönekuvertet. Lärarlönelyftets medel för löneökningar,
tillsammans med medel för karriärtjänster, når en klar majoritet av de legitimerade lärarna som arbetar
i grund- och gymnasieskolan. Genom satsningen får lärare därmed möjlighet att kunna få en bättre
löneutveckling i yrket. Samtidigt blir reformen också en katalysator för löneutvecklingen i stort, där vi
nu också sett att den generella lönenivån för lärarna stigit rejält i Sverige. Men staten har däremot inte
tagit över vare sig lönebildning eller lönesättning. Det viktiga ansvaret att sätta lön ligger på
lönesättande chef och lönebildningen ska ske lokalt på ett bra sätt. Om det finns fler lärare som har fel
lön måste det ansvaret tas lokalt. Staten har inte, och ska inte, ta över ansvaret för lönesättningen.
Detta gäller även frågan om användande av bonusar för lärare som väljer att arbeta på skolor med
socioekonomiskt svåra förutsättningar. Däremot instämmer distriktsstyrelsen i att skolorna med störst
utmaningar behöver de bästa lärarna och mer resurser. Här ligger det därför ett stort ansvar på
skolhuvudmännen att fördela resurserna rätt. Gällande lärarassistenter så är det precis som motionären
skriver, att lärarna måste avlastas så de kan utföra sitt yrke. Då krävs fler lärarassistenter. Just därför
vill vi Socialdemokrater se en nationell satsning på lärarassistenter, vilket vi utlovat i valrörelsen. Men
för att de ska bli en avlastning och vara en belastning för lärarna så behöver de ha rätt kunskap. Därför
vill vi ta fram kortare kurser för lärarassistenterna så de kan utgöra ett bra stöd för lärarna och en
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extraresurs för eleverna. Detta kan dock ske inom olika utbildningsformer - inte bara på
yrkeshögskolenivå. Det kan till exempel också handla om korta högskolekurser och
folkhögskoleutbildningar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 3.
att anse att-sats 2 besvarad.

Motion K2 Lämna ingen i sticket
Solna
Enskild motion
Motivering
I många av landets skolor idag så råder det en avsaknad av ordning och studiero. Detta hindrar elever
från att nå sin fulla potential och hindrar även lärare från att lära ut effektivt. Detta har varit en viktig
anledning till att elevers skolresultat dalar då elever går miste om kunskap och lärande.
Vi bevittnar och hör hur många lärare känner att de inte vågar agera fullt ut mot elever som stör
studieron och ordningen i skolan. Det kan handla om att föräldrar klagar eller att de inte får stöd från
lärare och rektor i denna fråga. Det är en fråga om lärarnas auktoritet i klassrummet och målet måste
vara att nå ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elever. Idag är regelverken krångliga och
skyddet för de lärare som anmäls för påstådda överträdelser för svagt. En utredning kring hur lärares
auktoritet kan stärkas i skolan skulle kunna skapa bättre förutsättningar för lärare att stärkas i sin roll.
Samtidigt är det orimligt att kräva att en lärare ska kunna hantera alla typer av oordning. Det är tyvärr
inte ovanligt att skolelever agerar våldsamt mot sina klasskamrater eller mot lärare. Detta är ett särskilt
stort problem i socioekonomiskt utsatta områden, där samhällsproblem utanför skolan drabbar
eleverna i deras lärandemiljö. Det är inte rimligt att det ska ingå i lärarens arbetsbeskrivning att
avlägsna våldsamma elever ur klassrummet eller att kliva in för att stoppa slagsmål. Därför har flera
skolor anställt särskilda rastvakter som övertagit dessa uppgifter vilket hjälpt såväl elever som lärare.
Vi tror att detta är en bra modell. Lärare saknar de befogenheter och kompetenser som krävs för att
ingripa i våldsamma situationer, och vi tycker inte heller att de ska behöva det. Därför föreslår vi att
varje skola ska ha minst en anställd med ordningsvaktsbefogenheter. Denna person kan med fördel
kombinera sin roll med andra arbetsuppgifter och ska givetvis vara civilt klädd, men ska kunna ingripa
när en lärare eller elev behöver hjälp.
Alla elever har olika förutsättningar, vilket ibland leder till att vissa elever inte når godkända
studieresultat under det ordinarie skolåret. Idag kan skolor söka statsbidrag för att anordna lovskola,
men det är helt frivilligt att delta. Självklart är det skönare att ha lov än att plugga, men i längden
sviker samhället sina unga när vi inte ställer tillräckligt höga krav. Det kan vara en elev som inte
hänger med i matten, eller en elev som precis kommit till Sverige och ännu inte behärskar språket.
Elever som dessa, som inte klarar kunskapskraven, behöver få stöd för att inte halka efter. Därför vill
vi införa obligatorisk lovskola för dessa elever.
Skolåret bör också förlängas genom att sommarlovet förkortas. Sommarlovet infördes från början för
att barnen på sommaren skulle vara lediga för att hjälpa till på sina familjers bondgårdar. Men Sverige
är inget bondesamhälle längre, och vårt extremt långa samhälle skapar onödigt mycket problem. En
generell ökning av antalet undervisningstimmar skulle öka kunskapsnivåerna för alla elever, men
skulle framförallt gynna de elever som inte har möjlighet att få hjälp hemifrån. Ett kortare sommarlov
skulle dessutom kunna frigöra veckor som kan användas till nya, kortare lov. Det är viktigt med
avbrott i studierna för att ladda batterierna, men denna effekt minskar ju längre lovet är. Därför tror vi
på att satsa på fler, men kortare lov.
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Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att regeringen tillsätter en utredning kring hur lärares
auktoritet kan stärkas i skolan gentemot elever och föräldrar
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att alla skolor ska ha minst en anställd med
ordningsvaktsbefogenheter
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att obligatorisk lovskola införs för de elever som inte
uppnår kunskapskraven
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att sommarlovet kortas ned för att möjliggöra fler
undervisningstimmar och fler kortare lov
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K2 Lämna ingen i sticket
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Distriktsstyrelsen delar motionärernas syn på att studiero i klassrummet är en av det viktigaste
frågorna för att skapa en jämlik kunskapsskolan. Det är också den viktigaste åtgärden för såväl
föräldrar som för elever när de ska svara på vad som krävs för att nå bättre resultat i svensk skola.
Vägarna till studiero i klassrummet, en trygg skola och bättre kunskapsresultat är många och kräver att
alla inblandade aktörer tar sitt ansvar; föräldrar, elever, lärare, elevhälsan, annan personal, rektor och
ytterst beslutsfattare och myndigheter. Skollagen är väldigt tydlig i att det ska finnas ordningsregler på
varje skola. Dessa ska tas fram med delaktighet av såväl föräldrar som elever. Rektorn har det yttersta
ansvaret för att se till att ordningsreglerna efterlevs och se till att tillräckligt stöd ges till både elever
och lärare och om det krävs vidta åtgärder om det brister. Att anställa ordningsvakter på varje skola ser
inte distriktsstyrelsen som det mest effektiva medlet för att få en lugn och trygg studiemiljö. Ibland
krävs det att särskilda åtgärder vidtas i en eskalerad situation och då kan extraordinära åtgärder krävas
men de ska vara tillfälliga och syfta till att lugna situationen för att sedan kunna vidta mer långsiktiga
åtgärder som utgår från elevernas och skolans bästa. När extraordinära åtgärder krävs avgörs av
rektorn. Distriktsstyrelsen anser att det dock behövs fler vuxna i skolan, både lärare, elevvårdspersonal
samt lärar-och elevassistenter. Liksom barnskötare och fritidsledare. Därför har också
socialdemokraterna lovat i sitt valmanifest inför valet 2018 att fler lärarassistenter ska utbildas och
anställas och Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har dessutom lovat att det ska finnas ett
elevhälsoteam på varje skola. Det ser vi som några av vägarna till ökad studiero och en trygg skola för
alla barn. Lärares auktoritet i klassrummet och utanför är något som diskuteras flitigt. Distriksstyrelsen
ser inget behov eller någon möjlighet att utreda detta ganska svårdefinierade begrepp. Däremot bör
lärare ha möjlighet att utveckla och träna sitt ledarskap i klassrummet bland elever redan under
lärarutbildningen. Men också fortsätta att träna och utveckla det med stöd av sina kollegor i sk
kollegialt lärande. Att få feedback på hur man kan utveckla och stärka sitt ledarskap och bygga
tillitsfulla relationer med eleverna är viktigt för att uppnå studiero, goda kunskapsresultat men också
för att varje elev ska bli sedd och känna att det finns höga förväntningar. Det leder i förlängningen till
att ömsesidig respekt och tillit kan utvecklas och fokus läggas på undervisningen. Att fortsätta stärka
lärarprofessionen genom professionsprogram, legitimationskrav och tillit från beslutfattare och
myndigheter är också ett arbete som på sikt kommer att stärka lärares status gentemot föräldrar och
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vårdnadshavare. Även rektors roll och stöd till sina lärare är här avgörande för att sätta tydliga gränser
mot föräldrar och vårdnadshavare som inte klarar att göra det själva. Socialdemokraterna har inför
valet 2018 lovat att införa obligatorisk lovskola för alla elever som riskerar att inte uppnå behörighet
till gymnasiet. Detta ska utredas för att bli obligatoriskt för varje skola men också för eleven att delta.
På många skolor finns redan lovskola i frivillig form. Viktigt är dock att stödresurser sätts in så tidigt
som möjligt och skolan inte väntar till sista årskurs innan åtgärder sätts in för att varje elev ska nå
kunskapsmålen. Distriksstyrelsen ser utöver lovskoleverksamhet inget behov av att korta loven. Det är
dock viktigt att kultur-och fritidsverksamheten i kommunen i samverkan med föreningslivet och
skolan erbjuder bra och varierad verksamhet till låg eller ingen avgift för att alla barn ska kunna
utvecklas under loven samtidigt som de får välbehövlig vila och frihet. Distrikstyrelsen tycker också
att alla kommuner bör sträva mot att låta unga prova på arbetsmarknaden genom sommarjobb under
sommarlovet. Flera s-kommuner i länet har infört sommarjobbsgaranti för unga i åldern 16-18 år. Att
få tjäna sina egna första pengar på sitt första jobb är pckdå ett viktigt steg in i vuxenlivet vid sidan av
slutförd grundskola och gymnasium.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 2, 4.
att anse att-sats 3 besvarad.

Motion K3 En jämlik utbildning från dag ett
Solna
Enskild motion
Motivering
Lärande är inte något vi börjar med dagen vi kliver in på lågstadiet. Det är något vi gör hela livet,
innan skoltiden och efter den. Vi ser att barn som gått förskola har bättre förutsättningar och bättre
förkunskaper som gör det enklare för dem att klara skolgången. Därför vill vi införa obligatorisk
förskola från och med den terminen barnet fyller 3. Vi vet att förskolan inte bara är barnpassning, utan
också ett forum för lärande och för att träna sociala kunskaper. Idag är tiden ett barn har rätt till
förskola olika beroende på barnets familjesituation. De barn som har småsyskon och en föräldraledig
förälder har inte samma timmar förskola som barn utan småsyskon. Antalet timmar varierar även från
kommun till kommun. Därför vill vi att alla barn, oavsett familjesituation, ska ha rätt till heltid på
förskolan.
Samtidigt som förskolan är bra för barnen, är den också bra för föräldrarna. Att antingen kunna
fokusera på sitt jobb, eller ta hand om ett nyfött syskon. Vi ser att förskolan idag är centrerad kring en
viss sorts arbeten - de som jobbar under “kontorstid”. För att underlätta vardagen för såväl vuxna som
barn vill vi öppna för möjligheten att driva förskolor på alternativa tider, till exempel kvällsöppet eller
nattöppet. För att möjliggöra utbildning för alla barn och möjliggöra arbete för alla föräldrar.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att alla barn får rätt till heltid på förskolan
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att förskolan blir obligatorisk från terminen barnet fyller 3
år
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att Stockholms läns partidistrikt verkar för att alla kommuner ska erbjuda möjligheten till förskola på
andra tider än kontorstid
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K3 En jämlik utbildning från dag ett
Ulrika Falk:
En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet.
Forskningen visar att barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta
gäller särskilt de barn som har föräldrar med en kort utbildning. En bra förskola för alla är viktigt för
att ge alla barn en bra start i livet, men även en förutsättning för tillväxt och en jämställd
arbetsmarknad. Därför vill vi Socialdemokrater fortsätta att utveckla förskolan så att alla barn får ta
del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling. Den socialdemokratiskt ledda
regeringen har återinfört nationella riktmärken för barngruppernas storlek som den tidigare
alliansregeringen avskaffade och investerat nästan en miljard per år i mindre barngrupper. Det har
resulterat i att vi nu har de minsta barngrupperna på decennier, högre personaltäthet och en högre
andel legitimerade förskollärare. För att fortsätta utveckla förskolan och ytterligare minska
barngrupperna behöver fler förskollärare och barnskötare utbildas. Det går inte att förbättra förskolan
om vi inte utbildar och anställer mer personal. Regeringen har därför byggt ut förskollärarutbildningen
och satsat på kompetensutveckling och fortbildning för barnskötare och förskollärare. De satsningarna
behöver fortsätta och utökas. En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när
föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna
lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför slog Socialdemokraternas kongress 2017 fast att
skollagen bör ändras så att rätten till förskola successivt vidgas och att kommuner ska ha lagstadgad
skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Alla barn ska ha rätt till förskola i
samma omfattning - oavsett om deras vårdnadshavare är förvärvsarbetande, arbetslösa eller
föräldralediga. Här finns redan goda exempel från S-ledda kommuner i Stockholmsregionen som går
före ny lagstiftning. Kongressen slog även fast riktningen för att ge alla barn möjlighet att delta i
förskolans pedagogiska verksamhet. Den långsiktiga strävan är att förskolan ska vara helt avgiftsfri.
Som ett första steg på vägen mot en avgiftsfri förskola vill Socialdemokraterna införa allmän förskola
från två års ålder, vilket innebär minst 525 avgiftsfria timmar per år. När ekonomin så tillåter bör
ytterligare steg tas för att göra förskolan helt avgiftsfri. Distriktsstyrelsens mening är att detta är klok
politik och rätt väg att gå för att uppnå det motionären efterfrågar - att alla barn ska kunna delta i
förskolans verksamhet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2.
att anse att-sats 1, 3 besvarad.

Motion K4 Skolan som marknad
Solna
Enskild motion
Motivering
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Det fria skolvalet har för många varit en grund för lust till lärande. Att själv kunna välja vilken skola
du vill gå på, vilken inriktning din utbildning ska ha och vilka dina klasskompisar skulle kunna vara.
Tyvärr har det samtidigt varit en grund för misslyckande för andra. Att bli placerad i en skola som
ingen väljer, att ha lärare som saknar resurser att lära ut och att omges av andra elever utan
studiemotivation. Det fria skolvalet, som det är organiserat idag, skapar allt annat än frihet. Det
cementerar istället skillnaderna i möjligheter mellan barn i socioekonomiskt starka områden och barn i
socioekonomiskt svaga områden. Som socialdemokrater tror vi att barn alltid ska ärva ett samhälle
som är bättre än det deras föräldrar fick, som befriar människor från de förtryck och strukturer som
håller dem tillbaka. Samtidigt vill vi kunna ge människor möjligheten att påverka sin vardag och sin
framtid. Vi tror på idén om det fria skolvalet, men är kritiska till dagens utformning. Vi tror att skolan
är ett utmärkt verktyg för att ge alla barn lika möjligheter i livet, för att bli fria och jämlika vuxna.
Därför vill vi se en reform av skolvalet.
Vi vill att barn placeras i skola efter en ny fördelningsnyckel. Idag kan skolor själva välja att till
exempel ha princip om syskonförtur. Det betyder att om skolan redan plockat in ett storasyskon som är
högpresterande, från ett socioekonomiskt starkt område, med högutbildade föräldrar, kan deras
småsyskon gå före i kön i senare årskullar. Skolor tar till verktyg för att spendera så lite pengar som
möjligt, samtidigt som de behåller höga medelbetyg, när de flyr undan samhällsansvaret som skolan
innehar. Klasserna ska formas med hänsyn till elevernas föräldrars utbildningsbakgrund, deras
bostadsområdes socioekonomiska standard och hur länge eleven bott i Sverige. Det tror vi är ett bättre
skolval för att riva de murar som det segregerade samhället skapar mellan människor.
Idag har friskolor möjlighet att etablera sig var än de önskar. Allt som oftast blir det i socioekonomiskt
starka områden, där de inte behöver satsa på varken extra personal i klassrummen eller läxhjälp då
elevernas hemsituation gör extra insatser från skolan överflödiga. Skolorna kan alltså plocka ut delar
av skolpengen som vinst samtidigt som skolan inte fyller den önskvärda funktionen som utjämnande
faktor mellan unga. När flera skolor startar på samma område kan de slå ut varandra. Skulle en skola
gå i konkurs lämnas elever utan skola att gå till, samtidigt som kommunen står inför en utmaning i att
hitta klasser för eleverna att börja i för att de ska kunna fullfölja sin skolplikt. Därför vill vi se ett
kommunalt veto, alltså en rätt för kommunerna att neka nya skolor att starta.
Vi är inte emot att skolor drivs i andra former än kommunalt, men friskolor ska ge likvärdig utbildning
och vara lika tillgängliga som kommunala skolor. Som socialdemokrater kan vi aldrig acceptera att
människor stängs ute på grund av sin tro, sitt ursprung eller sitt kön. Vi vill definitivt slå vakt kring
religionsfriheten, kring rätten till fri organisering, men samtidigt kring skolan som verktyg för att riva
murar. Barn från olika bakgrunder ska mötas i skolan och tillsammans lägga grunden för det jämlika
samhälle vi vill se. Därför vill vi förbjuda religiösa friskolor.¨
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att skolvalssystemet ersätts med ett integrerande skolval där
hänsyn tas till föräldrarnas utbildningsbakgrund, elevens bostadsområdes socioekonomiska situation
samt hur länge eleven bott i Sverige
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett kommunalt veto mot etablerandet av nya friskolor
införs
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att religiösa friskolor förbjuds
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K4 Skolan som marknad
Föredragande: Khashayar Farmanbar
En jämlik kunskapsskola är en central del av samhällsbygget och en förutsättning för ett Sverige som
håller ihop. Alla elever ska utifrån sina förutsättningar få möjlighet att utvecklas fullt ut. I skolan läggs
grunden för individens möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och ett aktivt deltagande i
samhället. Det krävs att alla skolor är bra skolor, att vi vänder kunskapsresultaten till det bättre och att
utbildning leder till jobb. Motionerna ID898 och ID936 belyser på ett förtjänstfullt sätt vikten av
jämlika kunskapsskola och de negativa effekter som uppstår med större segregation och minskad
jämlikhet. Socialdemokratins mål är människans frigörelse. År 1964 formulerade Olof Palme
socialdemokratins syn på att varje människa ska ha inflytande över sin vardag. ”Vårt mål är frihet, så
långt möjligt, från de yttre förhållandenas tryck, frihet för den enskilda människan att utveckla sin
egenart, valfrihet för individen att forma sin tillvaro efter egna önskningar.” Det är en syn som delas
av distriktsstyrelsen och möjligheten för eleven och dennes föräldrar att kunna välja eller i realiteten
önska skola är viktigt. En stor del av ojämlikheten mellan skolorna är kopplade till den finansiella
modellen, som behöver ta större hänsyn till de behov som finns för eleverna i skolorna istället för den
stora fokusen på antalet barn. Skolverket mäter idag bl.a. SALSA, som är en statistisk modell som tar
hänsyn till bakgrundsfaktorer, som föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå och andel
nyinvandrade elever i skolorna. SALSA och andra statistiska modeller används i en del kommuner för
att öka stödet till de skolor som har mest behov för att öka jämlikheten. Den S-ledda regeringen
tillsatte år 2015 en skolkommission, där forskare och professionerna fick ett brett mandat att ta fram
rekommendationer för vad den svenska skolan behöver. I korthet föreslår skolkommissionens
följande: Lika möjligheter förutsätter olika resurser • Nytt, socioekonomiskt viktat statsbidrag till
huvudmännen för undervisning och elevhälsa. • Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och
samverkan • En statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå för att stärka och stödja
skolhuvudmännen. Elever ska mötas i skolan • Skollagen ska kompletteras med att kommuner och
friskolor ska verka för att elever med olika social bakgrund möts i skolan. • Aktivt skolval kombinerat
med förändrade regler för placering vid skolenheter med kommunal huvudman och förändring i
reglerna för mottagande av elever vid fristående skolor. Kötid som urvalsgrund till fristående skolor
föreslås tas bort. Fler och bättre lärare och skolledare • Stärkt lärarutbildning och fler vägar in i
läraryrket. Ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare. Delar av skolkommissionens
förslag har redan blivit föreslagna eller genomförda. Exempelvis tillförde förra regeringen 6 miljarder
kronor riktad till skolor som har störst behov. Distriktsstyrelsen ser att vägen framåt är att till att varje
skola är en bra skola, att skolor inte ska kunna ”välja bort” eller ”sortera bort” elever, samt att göra det
lättare för elever att välja den skola de vill gå. I det arbetet finns en rad åtgärder som gemensam kö för
skolor med kommunala och fristående huvudmän för att göra det svårare att välja bort elever. Idag är
det enbart fristående skolor som får erbjuda syskonförtur. Att samma antagningsvillkor och -regler ska
gälla är en annan viktig åtgärd. Skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön eller
religion. I svensk skola hör inte religiösa friskolor hemma. Kommunerna har ansvaret för att alla
elever ska kunna få tillgång till bra skolor. Det är också kommuninvånarna som står för finansieringen
av alla skolor oavsett huvudman. Därför är det rimligt och viktigt att kommunerna har ett avgörande
inflytande vid etablering av fristående skolor.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 2.
att avslå att-sats 1.
att anse att-sats 3 besvarad.
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Motion K5 Ett skolsystem för barnen, inte företagen!
Sundbyberg
Motivering
Vi socialdemokrater ser utbildning som den absolut viktigaste faktorn till att bryta de klassklyf-tor
som finns i samhället. Skolans kompensatoriska uppdrag, som framgår av skollagen, ska göra att alla
barn får samma möjligheter oavsett vilket hem de kommer ifrån.
Detta är dock inte vardagen för barn och lärare i Sverige idag. Skolsegregationen är ett faktum i hela
landet. En ny rapport från Arena idé visar på att det i det svenska skolsystemet sker en allt större
skiktning utifrån elevers föräldrars ursprung och utbildning. Skribenterna har i en studie av 30
kommuner i Sverige kommit fram till flera oroväckande slutsatser.
Skolsegregation framkom i 28 av de 30 undersökta kommunerna. Av de totalt 356 undersökta
högstadieskolorna fanns segregation i 147 stycken. Enligt rapporten är friskolor påtagligt
överrepresenterade med elever som har en hög andel svenskfödda och/eller välutbildade föräldrar. Vi
ser alltså att skolans kompensatoriska uppdrag är betydligt svårare att genomföra i de skolor som har
uteslutande eller i hög grad elever med föräldrar som har utländsk bakgrund och/eller låg
utbildningsnivå. Detta i kombination med att skolan finansieras genom en skolpeng baserad på antal
elever snarare än elevens behov gör att skolor inte kan kompensera skillnader hos elever. Skolan
riskerar alltså att bli en domän där klassklyftor cementeras snarare än utjämnas.
Alla föräldrar vill sina barns bästa. De strukturer inom skolan som idag finns riskerar dock att göra så
att alla barn inte får de bästa förutsättningarna. Det ligger i samhällets intresse att sko-lan ska vara den
kraft som kan utjämna klassklyftor. För att bryta dagens skolsegregation måste vi socialdemokrater
därför ta målmedvetna och tuffa politiska beslut så att även morgondagens barn får samma möjligheter
till en jämlik och god skolgång.
Vi föreslår därför att distriktsårskongressen skall godkänna och verka för:
Arbetarekommunens yttrande
Ojämlikheten mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund har ökat i Sverige. Vi har gått från
att ha ett av de mest likvärdiga skolsystemen till att familjebakgrund har större betydelse i Sverige än i
ett genomsnittligt OECD land. Det är en utveckling som måste vändas och Sveri-ges skolsystem, som
allt mer blivit en skolmarknad, måste reformeras för att minska ojämlik-heten i skolan.
Den skolkommission med företrädare från profession och forskning som regeringen tillsatte 2015
landade i flera förslag för att öka likvärdigheten i svensk skola. Socialdemokraterna ställer sig bakom
kommissionens förslag om ökad resursfördelning till skolor i utsatta områden och ett ökat
kompensatoriskt inslag i resursfördelningen så att skolpengen i högre grad fördelas efter behov som
motionären föreslår.
När det gäller skolvalet är skolkommissionens rekommendationer är bland annat att införa aktivt
skolval för elever och vårdnadshavare, att man i högre årskurser ska kunna frångå närhetsprincipen för
att öka en allsidig social sammansättning av elever på skolan samt att fristående skolor inte länge ska
kunna använda kötid som urvalskriterier och att lottning ska kunna an-vändas. De föreslår också ett
system för gemensam antagning för kommunala och fristående skolor.
Aktivt skolval och gemensam ansökan och antagning tidigast det året då skolstart sker är en viktig
reformering av det fria skolvalet. Det skulle öka likvärdigheten och i praktiken avskaffa kötid som ett
urvalskriterium. Att förespråka lottning som lösning när en skola har fler sökande än antalet platser
riskerar dock att skapa en osäkerhet kring skolvalet för både elever och vårdnadshavare. En bättre
lösning är att kommuner utifrån sina förutsättningar beslutar om ur-valskriterier för skolorna i sitt
geografiska område.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att reformera det fria skolvalet i enlighet med skolkommissionens rekommendationer.
123

att skolpengen i högre grad än tidigare ska fördelas efter behov.
att distriktsårskongressen för denna motion vidare till partikongress och riksdagsgrupp.
Markus Jönsson, Fredrik Bylund
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion K5 Ett skolsystem för barnen, inte företagen!
Föredragande: Khashayar Farmanbar
En jämlik kunskapsskola är en central del av samhällsbygget och en förutsättning för ett Sverige som
håller ihop. Alla elever ska utifrån sina förutsättningar få möjlighet att utvecklas fullt ut. I skolan läggs
grunden för individens möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och ett aktivt deltagande i
samhället. Det krävs att alla skolor är bra skolor, att vi vänder kunskapsresultaten till det bättre och att
utbildning leder till jobb. Motionerna ID898 och ID936 belyser på ett förtjänstfullt sätt vikten av
jämlika kunskapsskola och de negativa effekter som uppstår med större segregation och minskad
jämlikhet. Socialdemokratins mål är människans frigörelse. År 1964 formulerade Olof Palme
socialdemokratins syn på att varje människa ska ha inflytande över sin vardag. ”Vårt mål är frihet, så
långt möjligt, från de yttre förhållandenas tryck, frihet för den enskilda människan att utveckla sin
egenart, valfrihet för individen att forma sin tillvaro efter egna önskningar.” Det är en syn som delas
av distriktsstyrelsen och möjligheten för eleven och dennes föräldrar att kunna välja eller i realiteten
önska skola är viktigt. En stor del av ojämlikheten mellan skolorna är kopplade till den finansiella
modellen, som behöver ta större hänsyn till de behov som finns för eleverna i skolorna istället för den
stora fokusen på antalet barn. Skolverket mäter idag bl.a. SALSA, som är en statistisk modell som tar
hänsyn till bakgrundsfaktorer, som föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå och andel
nyinvandrade elever i skolorna. SALSA och andra statistiska modeller används i en del kommuner för
att öka stödet till de skolor som har mest behov för att öka jämlikheten. Den S-ledda regeringen
tillsatte år 2015 en skolkommission, där forskare och professionerna fick ett brett mandat att ta fram
rekommendationer för vad den svenska skolan behöver. I korthet föreslår skolkommissionens
följande: Lika möjligheter förutsätter olika resurser • Nytt, socioekonomiskt viktat statsbidrag till
huvudmännen för undervisning och elevhälsa. • Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och
samverkan • En statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå för att stärka och stödja
skolhuvudmännen. Elever ska mötas i skolan • Skollagen ska kompletteras med att kommuner och
friskolor ska verka för att elever med olika social bakgrund möts i skolan. • Aktivt skolval kombinerat
med förändrade regler för placering vid skolenheter med kommunal huvudman och förändring i
reglerna för mottagande av elever vid fristående skolor. Kötid som urvalsgrund till fristående skolor
föreslås tas bort. Fler och bättre lärare och skolledare • Stärkt lärarutbildning och fler vägar in i
läraryrket. Ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare. Delar av skolkommissionens
förslag har redan blivit föreslagna eller genomförda. Exempelvis tillförde förra regeringen 6 miljarder
kronor riktad till skolor som har störst behov. Distriktsstyrelsen ser att vägen framåt är att till att varje
skola är en bra skola, att skolor inte ska kunna ”välja bort” eller ”sortera bort” elever, samt att göra det
lättare för elever att välja den skola de vill gå. I det arbetet finns en rad åtgärder som gemensam kö för
skolor med kommunala och fristående huvudmän för att göra det svårare att välja bort elever. Idag är
det enbart fristående skolor som får erbjuda syskonförtur. Att samma antagningsvillkor och -regler ska
gälla är en annan viktig åtgärd. Skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön eller
religion. I svensk skola hör inte religiösa friskolor hemma. Kommunerna har ansvaret för att alla
elever ska kunna få tillgång till bra skolor. Det är också kommuninvånarna som står för finansieringen
av alla skolor oavsett huvudman. Därför är det rimligt och viktigt att kommunerna har ett avgörande
inflytande vid etablering av fristående skolor.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 3.
att anse att-sats 2 besvarad.
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Motion K6 Alla ska ha råd att studera
Solna
Enskild motion
Motivering
Sveriges högskola benämns ofta som gratis. Detta är en väldigt förenklad bild. Det stämmer att vi inte
behöver betala några terminsavgifter, men det finns många dolda kostnader som gör det dyrt att
studera.
Flera utbildningar idag kräver stora mängder kurslitteratur som ofta är obligatorisk att ha för att klara
kursen. Denna kurslitteratur kan kosta flera tusen kronor per månad, och i många fall uppdateras
litteraturlistan så pass ofta att det är svårt att få tag i begagnade böcker. Detta leder till att studenter
som studerar vissa program lägger avsevärt mycket mer pengar på kurslitteratur än vad andra studenter
gör. Detta begränsar valfriheten för framförallt studenter med sämre ekonomiska förutsättningar.
Högskolor bör därför tillhandahålla kurslitteratur kostnadsfritt genom sina bibliotek.
CSN-bidrag och tillhörande lån är en förutsättning för många för att ha möjlighet att studera vidare.
För den som inte har möjligheten att bo kvar hemma så måste pengarna räcka till mat, kurslitteratur,
hyra och en rad andra utgifter. Idag utgör bidraget inte ens 30 procent av det belopp som betalas ut
varje månad, vilket innebär att resterande pengar samlas till en ständigt växande skuld. Samtidigt ser
vi en utveckling idag att unga studerar allt längre och längre. Idag är det inte alls ovanligt att man
studerar fem istället för tre år på högskolan för att ha bättre chans på arbetsmarknaden. Detta leder till
att studenter som väljer att studera långa utbildningar, som ofta leder till anställningar inom bristyrken,
tvingas bära på skulder om hundratusentals kronor. Ett första steg för att minska denna ekonomiska
tröskel är att omfördela studiemedlet så att bidragsdelen och lånedelen blir lika stora.
En stor utmaning är den enorma bostadsbristen som präglar stora delar av Sverige. Detta drabbar alla,
men en särskilt utsatt grupp är studenterna. Den som inte har råd att köpa en bostadsrätt eller haft
möjlighet att ställa sig i bostadskö har en mycket utsatt situation på bostadsmarknaden. Den stora
bristen på studentbostäder tvingar många att betala dyra andra- eller tredjehandshyror, förutsatt att de
lyckas hitta någon möjlighet överhuvudtaget. Studentbostäder är en förutsättning för att utbildning på
högre nivå ska vara tillgängligt för alla, och lösandet av bostadsbristen är en viktig jämlikhetsfråga.
Därför måste staten inrätta ett särskilt investeringsstöd för att få igång byggandet av studentbostäder.

Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att bidrags- och lånedelen för studiemedlet från CSN
omfördelas så att de är lika stora
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att högskolorna bibliotek tillhandahåller all obligatorisk
kurslitteratur för sina studenter
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ett särskilt investeringsstöd inrättas för byggandet av
studentbostäder
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K6 Alla ska ha råd att studera
Föredragande: Åsa Westlund
Högskolan är en grundläggande del i vårt socialdemokratiska jämlikhetsprojekt. En avgiftsfri
högskola, studiemedel som går att leva på, studentbostäder och tillgång till högre utbildning i hela
landet är viktiga delar för att vi ska ha en högskola som är öppen för alla, oavsett bakgrund. Genom att
ha universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet bygger vi också ett starkare samhälle. Våra
lärosäten ska vara tillväxtmotorer som bidrar till jobb, bildning och innovation, både för regionerna
och för hela Sverige. Under förra mandatperioden var arbetet för en högskola för alla prioriterat. I flera
budgetpropositioner tillförde vi socialdemokrater medel för en permanent utbyggnad av högskolan.
Framför allt har utbyggnaden riktats mot samhällsviktiga utbildningar där bristen på kompetens varit
stor. Utbyggnaden har gjorts i hela landet för att ge så många som möjligt tillgång till
högskoleutbildning. Regeringen har under mandatperioden avsatt medel som motsvarar 25 000
utbildningsplatser när utbyggnaden är helt klar. Studiemedlens bidragsdel höjdes från och med 1 juli
2018 med 272 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Succesiva höjningar i framtiden är principiellt
rätt, men det är också viktigt att överväga en höjning av totalbeloppet eftersom många studenter har
svårt att få studiemedlet att räcka till, inte minst på grund av höga boendekostnader. Det finns också
andra reformförslag som ökar möjligheterna till högskole- och universitetsstudier, och
distriktsstyrelsen vill inte så tydligt ta ställning till just en bidragshöjning inom ramen för studiemedlet
som en prioriterad välfärdsreform som motionären önskar. En betydande utgift för studenter är
kurslitteratur. Det är ofta svårt att finansiera nyinköp av kurslitteratur inom ramen för studiemedlet
eftersom det behövs för att täcka kostnader också alla andra nödvändiga utgifter. Möjligheten att låna
litteraturen eller köpa i andrahand är därför viktig. Distriktsstyrelsen menar att det samtidigt vore en
mycket kostsam och stor förändring med oklara effekter om högskolornas bibliotek tvingades att
tillhandahålla kurslitteratur gratis till var och en. Däremot anser distriktsstyrelsen att universitet och
högskolor regelbundet bör lyfta diskussionen om att den sammanlagda kostnaden för kurslitteratur på
olika utbildningar inte får hota allas möjlighet att läsa på högskolan. Det finns också möjlighet att ge t
ex universitet och högskolerådet möjlighet att följa upp och belysa denna fråga inom ramen för deras
allmänna uppdrag om breddad rekrytering. Ett nytt statligt investeringsstöd för byggande av
hyresbostäder och bostäder till studerande infördes 1 januari 2017. Syftet med stödet är att öka
bostadsbyggandet. Genom att M och KD:s budgetförslag gick igenom med stöd av SD har vissa av de
bostadspolitiska stöden avvecklats, däribland stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.
Riksdagens beslut innebär att inga ansökningar får beviljas efter den 31 december 2018.
Socialdemokraterna kommer även fortsatt driva på för att fler hyresrätter och studentbostäder med
rimliga hyror ska byggas.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 2.
att anse att-sats 3 besvarad.

Motion K7 En högskola för alla
Solna
Enskild motion
Motivering
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Sveriges skolsystem med gratis högskoleutbildning är något som vi i SSU ser som grundpelare för ett
mer jämlikt samhälle. När högskoleutbildning är gratis och tillgänglig för alla så finns stora
möjligheter att göra klassresor. Därför är högre utbildning ett otroligt viktigt område att diskutera om
vi på allvar vill minska segregationen och skapa möjligheter för alla att nå sin fulla potential.
Vi ser Södertörns högskola som en viktig aktör i arbetet med att få fler människor från förorterna i
södra Stockholm att studera vidare efter gymnasiet. Södertörns högskola är idag den högskola i
Sverige som procentuellt har näst högst antal personer med utländsk bakgrund. Nu ser vi att vi ska
fortsätta satsa på Södertörns högskola och ge högskolan universitetsstatus. Detta för att höja lärosätets
status och ge det möjlighet att höja kvalitén på sina utbildningar och få ökade resurser. Att fler
potentiella studenter har ett lärosäte av hög kvalité är viktigt för att fler ska kunna gå en
högskoleutbildning.
Att få status som universitet uppfattas som en väsentlig statushöjning som ger helt andra möjligheter
till utveckling. Att en högskola med så hög andel studenter från svårare förhållanden har rätt att ge ut
master- och doktorsexamina är inte bara viktigt av symboliska skäl, utan även för att öka jämlikheten.
Ett Södertörns universitet skulle göra det naturligt för fler studenter att studera på avancerad nivå och
så småningom doktorera och bli professorer.
Södertörns högskola är, som vi tidigare nämnt, en av de högskolor som lyckats absolut bäst med sitt
mångfaldsarbete. Det ska vi som Lenare vara stolta över! Men de flesta högskolor i Sverige lyckas inte
lika bra. Det finns idag högskolor och program på högskolor som är mer eller mindre homogena i sin
grupp av studenter. Det är ett stort problem att det på många tekniska utbildningar nästan helt saknar
kvinnor, eller att många ekonomiska program nästan helt saknar personer med utländsk bakgrund.
Högskolorna behöver ta sitt ansvar för situationen. Därför vill vi ålägga samtliga lärosäten att göra
regelbundna mångfaldsanalyser och ta fram handlingsplaner för att öka mångfalden där den brister.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att Södertörns högskola erhåller status som universitet
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att högskolor åläggs att göra regelbundna
mångfaldsanalyser över skolans studenter samt på de enskilda programmen
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att alla högskolor ska ha handlingsplaner för att öka
mångfalden bland sina studenter
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2017
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K7 En högskola för alla
Föredragande: Boel Godner
Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning av det svenska systemet med avgiftsfri
högskoleutbildning som en grundpelare för ett mer jämlikt samhälle. Södertörns högskola har en viktig
roll i det regionala utbudet av högre utbildning. Distriktsstyrelsen konstaterar vidare att det redan finns
beslut från distriktsårskongresser att Stockholms läns partidistrikt ska verka för att Södertörns
högskola ska erhålla status som universitet. En uppfattning som partistyrelsen givetvis fortsatt står
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bakom. När det gäller universitetens och högskolornas ansvar för att verka för jämställdhet och
motverka social snedrekrytering regleras detta redan i högskolelagens 5§: Högskolorna skall i sin
verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. I högskolornas
verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör
vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.
Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Vidare har
universiteten och högskolorna ett ansvar enligt Diskrimineringslagen (2008:567) att bedriva ett
förebyggande och främjande arbete (3 kapitlet 1§): Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande
arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Distriktsstyrelsen konstaterar
därmed att motionärens intentioner i andra och tredje att-satsen redan regleras på ett ändamålsenligt
och tydligt sätt.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2, 3.
att anse att-sats 1 besvarad.

Motion K8 Anonym provrättning
Solna
Enskild motion
Motivering
Med anonym provrättning på gymnasie- och högstadienivå vid rättning av prov och uppsatser kan
eleven få det betyg efter kunskapen man behärskar och inte efter hur läraren upplever eleven som
person. Hur många av oss har inte upplevt att lärarens omdöme om vår person kan ha påverkat
betygssättningen? Hur många föräldrar har inte ringt upp sina barns lärare för att betyget inte
avspeglar föräldrarnas förväntningar?
Ett exempel på hur bra det funkar är om man kollar på universitet/högskola. Vid tentamen använder
man sig av en kod man har fått och skriver det på tentan istället för namn. Digitala lösningar kommer
att snabba på betygssättningen, hjälpa funktionsvarierade att skriva prov och öka träffsäkerheten &
trovärdigheten i betyget.
Därför yrkar vi:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att införa anonym provrättning på gymnasie- och
högstadienivå.
Semsem Abdiaziz Ahmed, Järfälla AK & Patrik Khosravi, Solna AK
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion K8 Anonym provrättning
Föredragande: Nina Unesi
Motionärerna vill anonymisera provrättningen på gymnasie-och högstadienivå. Det innebär att den
bedömande läraren inte vet vems prov han eller hon bedömer. Fördelen, anser motionärerna, är att den
bedömande läraren inte låter provrättningen färgas av åsikter om elevens personlighet eller beteende i
klassrummet. I motionerna beskrivs situationer i skolan där lärarens omdöme brustit och där eleven
upplevt att han eller hon blivit orättvist behandlad. Motionärerna anser att avidentifierad provrättning
leder till rättvis betygsättning. Denna uppfattning delas i stort av den socialdemokratiskt ledda
regeringen som i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, förslog att elevlösningar
på nationella prov borde bedömas av någon annan än den undervisande läraren och sådana
elevlösningar borde vara avidentifierade. Det vill säga i linje med motionärernas att-sats. Att
regeringen lagt särskild fokus på de nationella proven beror på att man uppvärderar de nationella
provens betydelse. Proven ska särskilt beaktas vid betygssättningen. Arbetet med att modernisera de
nationella proven är på gång och ska vara klart senast 2022. Därför anser vi motionen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion K9 Anonym provrättning
Sundbyberg
Motivering
Med anonym provrättning på gymnasie- och högstadienivå vid rättning av prov och uppsatser kan
eleven få det betyg efter kunskapen man behärskar och inte efter hur läraren upplever ele-ven som
person. Hur många av oss har inte upplevt att lärarens omdöme om vår person kan ha påverkat
betygssättningen? Hur många föräldrar har inte ringt upp sina barns lärare för att bety-get inte
avspeglar föräldrarnas förväntningar? Ett exempel på hur bra det funkar är om man kol-lar på
universitet och högskola. Vid tentamen använder man sig av en kod man har fått och skriver det på
tentan istället för namn. Digitala lösningar kommer att snabba på betygssättningen, hjälpa
funktionsvarierade att skriva prov och öka träffsäkerheten & trovärdigheten i betyget.
Arbetarekommunens yttrande
Syftet med att införa anonym provrättning i undervisningen på högstadiet och i gymnasiet är att
garantera att lärarens relation till eleven inte påverkar rättningen och i förlängningen bidra till en mer
rättvisande betygssättning. Betyg i sig är inte en perfekt form att mäta en elevs kunskap, men eftersom
betygssystemet har brister bör olika steg tas för att göra det så likvärdigt och rätt-vist som möjligt.
Under 2018 har arbetet med att digitalisera och anonymisera de nationella proven inom grund-skola
och gymnasiet. Syftet är att öka likvärdigheten över landet i rättningen av proven. Detta kopplas även
till att de nationella proven ska bli mer vägledande i betygssättningen. De ordinarie prov har även en
mycket stor påverkan på elevens slutgiltiga betyg. För att ge en likvärdig bedömning, ett rättvist betyg
och minska risken för betygsinflation eller påverkan bör andra prov även anonymiseras.
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens syn på frågan.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att införa anonym provrättning på gymnasie- och
högstadienivå.
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Esma Yagci
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion K9 Anonym provrättning
Föredragande: Nina Unesi
Motionärerna vill anonymisera provrättningen på gymnasie-och högstadienivå. Det innebär att den
bedömande läraren inte vet vems prov han eller hon bedömer. Fördelen, anser motionärerna, är att den
bedömande läraren inte låter provrättningen färgas av åsikter om elevens personlighet eller beteende i
klassrummet. I motionerna beskrivs situationer i skolan där lärarens omdöme brustit och där eleven
upplevt att han eller hon blivit orättvist behandlad. Motionärerna anser att avidentifierad provrättning
leder till rättvis betygsättning. Denna uppfattning delas i stort av den socialdemokratiskt ledda
regeringen som i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, förslog att elevlösningar
på nationella prov borde bedömas av någon annan än den undervisande läraren och sådana
elevlösningar borde vara avidentifierade. Det vill säga i linje med motionärernas att-sats. Att
regeringen lagt särskild fokus på de nationella proven beror på att man uppvärderar de nationella
provens betydelse. Proven ska särskilt beaktas vid betygssättningen. Arbetet med att modernisera de
nationella proven är på gång och ska vara klart senast 2022. Därför anser vi motionen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion K10 Anonym provrättning
Järfälla
Motivering
Är du trött på att lärare sätter samma betyg efter ditt första framförande eller prov? Tro mig, du är inte
ensam om det.
Lärare har problemet att sätta betyg efter din personlighet och inte efter din kunskap du behärskar. Om
du är aktiv och koncentrerar dig på lektionerna får du det bästa betyget. Men, om du är stökig och
gillar prata med kompisar under lektionerna så brukar lärare ge dig det sämsta betyget. Har du fått
höra efter ditt slutprov eller nationella ”Du har fått B på nationella men jag ser att du har fått konstant
betyget E och ett F så jag måste ge dig ett E i slutbetyg” (exempel) från din lärare? Det är för att det
inte va din lärare som rättade nationella utan en annan lärare. Läraren som rättade provet gick efter
kunskapskraven som du faktiskt nådde. Är det inte meningen att man ska lära sig av sina misstag men
samtidigt sträva för ett bättre betyg?
Med anonym provrättning på gymnasie- och högstadienivå vid rättning av prov och uppsatser kan
eleven få det betyg den förtjänar efter kunskapen man behärskar och inte efter hur läraren uppfattar dig
som person av det betyg man egentligen borde få.
Ett exempel på hur bra det funkar är om man kollar på universitet/högskola. Vid tentamen använder
man sig av en kod man har fått och skriver det på tentan istället för namn.
Hur man kan göra det på gymnasie- och högstadienivå är att eleverna skriver sitt personnummer
istället för sitt namn på prov eller uppsatser. Då får läraren rätta efter kunskapskrav och sedan kolla
upp vem personnumret tillhör!
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att införa anonym provrättning på gymnasie- och
högstadienivå.
Semsem Abdiaziz Ahmed
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion K10 Anonym provrättning
Föredragande: Nina Unesi
Motionärerna vill anonymisera provrättningen på gymnasie-och högstadienivå. Det innebär att den
bedömande läraren inte vet vems prov han eller hon bedömer. Fördelen, anser motionärerna, är att den
bedömande läraren inte låter provrättningen färgas av åsikter om elevens personlighet eller beteende i
klassrummet. I motionerna beskrivs situationer i skolan där lärarens omdöme brustit och där eleven
upplevt att han eller hon blivit orättvist behandlad. Motionärerna anser att avidentifierad provrättning
leder till rättvis betygsättning. Denna uppfattning delas i stort av den socialdemokratiskt ledda
regeringen som i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, förslog att elevlösningar
på nationella prov borde bedömas av någon annan än den undervisande läraren och sådana
elevlösningar borde vara avidentifierade. Det vill säga i linje med motionärernas att-sats. Att
regeringen lagt särskild fokus på de nationella proven beror på att man uppvärderar de nationella
provens betydelse. Proven ska särskilt beaktas vid betygssättningen. Arbetet med att modernisera de
nationella proven är på gång och ska vara klart senast 2022. Därför anser vi motionen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion K11 Främja införandet av studiepedagoger – ett sätt att öka läraryrkets
attraktionskraft
Solna
Motivering
Det har under senaste åren sjösatts politiska reformer för att öka läraryrkets attraktionskraft. Fokus har
framförallt legat på höjda löner och möjligheter till karriärtjänster inom yrket. Dessa reformer har dock
inte rått bot på ett stort problem som bidrar till att minska läraryrkets attraktionskraft; jag syftar på den
utbredda upplevelsen av stress bland lärare. Skolan lider av lärarbrist samtidigt som undersökningar
visar på att lärare upplever en ökad stress, vilket är något som också stämmer väl överens med min
personliga bild efter dryga fem år i läraryrket. En attitydundersökning utförd av skolverket 2016 visar
att ungefär hälften av lärarna uppger att det alltid eller ofta känner sig stressade. En huvudanledning
är, enligt lärarna själva, ett ökat administrativt arbete och elevernas ökade behov av hjälp. Samtidigt
visar statistik från försäkringskassan och lärarförbundet att sjukskrivningarna på grund av psykiska
diagnoser, som exempelvis stress och depression, bland gymnasielärare under femårsperioden 2010-15
årsperioden ökat med 87 procent. Ska vi arbeta för att höja läraryrkets attraktionskraft och därmed
reducera lärarbristen måste vi prioritera arbetet för att minska lärarnas upplevelse av stress.
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Att genom lagstiftning minska antalet undervisningstimmar är svårt med tanke på den rådande
lärarbristen och begränsade resurser. Men det finns en annan väg att gå som skulle reducera stressen
för lärare, minska lärarbristen och dessutom bidra till att göra skolor i utsatta områden eller skolor med
svagare elevunderlag till ett mer attraktivt val för lärare. Med motionen förespråkar jag att
socialdemokraterna ska arbeta för att främja bortlyftande av mentorskapet från lärares tjänster och
skolors införande av studiepedagoger som har ett renodlat ansvar för mentorsuppdraget.
Mentorsuppdraget är inte reglerat i styrdokumentet och det finns redan exempel på skolor som har
prövat detta system.
I en lärartjänst ingår ofta ett mentorskap med ansvar för en klass med cirka 25-30 elever. För att
konkretisera vad mentorskapet innebär tänkte jag lista olika arbetsuppgifter som ingår i mitt
mentorskap för 28 elever på gymnasieskolan där jag för nuvarande arbetar. Vid sidan av att ha extra
koll på mentorseleverna och hålla i en mentorslektion på 45 minuter per vecka är detta uppgifter som
hör till mentorskapet: mailkorrespondens med vårdnadshavare, sammanställa klassens
frånvarostatistik och rapportera till elevhälsan en gång i veckan, ge mentorsklassen information om
temadagar, prövningstillfällen och annan information av vikt, planera temadagar för mentorsklassen,
lösa konflikter som uppstått i mentorsklassen, vara en länk till elevhälsan och boka in möten för
samtal för att lyfta elever med akademiska eller sociala problem, utföra utvecklingssamtal en gång per
termin, skriva incidentrapporter utifall någon mentorselever varit inblandad i en allvarligare konflikt,
skicka in orosanmälan till socialen vid behov, anordna möten med vårdnadshavare vid behov, hantera
ledighetsansökningar, lyssna till och kanalisera mentorsklassen synpunkter till berörda instanser,
utforma bordsplacering vid behov.
Mentorskapet leder till en rad uppgifter som kan behöva lösas mer eller mindre akut och som generar
stress av att antingen inte hinna ringa viktiga samtal nog omgående eller att incidenter medför att
förberedelsetid till lektioner försvinner. Mitt intryck av att ha jobbat som lärare i drygt fem år är att det
framförallt är uppgifter kopplade till mentorskapet som generar stress. Mentorsuppgifter kan till sin
natur inte planeras med framförhållning på samma sätt som undervisningsförberedelser. Det splittrade
fokusen, med många ”småuppgifter”, som mentorskapet innebär, försvårar även det kreativa
förberedelsearbetet. Mentorskapet innehåller många uppgifter som inte är direkt kopplade till en
pedagogisk kompetens utan snarare en administrativ- och social kompetens. Ett införande av
studiepedagoger skulle inte nödvändigtvis behöva ha en lärarutbildning utan en utbildning i t.ex.
beteendevetenskap eller sociologi skulle kunna lämpa sig väl.
Med tanke på mentorskapets innehåll är det givet att mentoruppdragets omfattning skiljer sig extremt
mycket beroende på hur elevunderlaget ser ut. I regel är mentorskapet mer betungande och
tidskrävande i en skola med elever från socioekonomiskt svaga områden och problemtyngda hem än i
en skola där motsatta förutsättningar råder. Att lyfta mentorskapet från lärarna skulle ge lärarna ett
tydligare fokus på ämnesundervisningen, reducera lärarbristen genom att öppna upp för personer med
annan utbildningsbakgrund samt minska stressen bland lärare.
Skolor är redan idag självklart fria att införa studiepedagoger och det finns exempel på skolor som
med framgång har gjort detta. Rektorn är dock suverän i dessa beslut och motionen yrkar inte på att
införa ett förbud mot lärare att inneha mentorskap. För att få skolor att ställa om skulle det dock
behövas ett tydligt främjande av studiepedagoger. Den minskade läraradministrationen detta skulle
leda till, skulle vara ett viktigt led i arbetet att öka läraryrkets attraktionskraft.
Motionen yrkar för att S ska ta ställning för:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att främja skolors införande av studiepedagoger.
att på andra sätt utreda och arbeta för hur läraryrkets administrativa uppgifter kan minskas.
Simon Lundberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion K11 Främja införandet av studiepedagoger – ett sätt
att öka läraryrkets attraktionskraft
Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson
Ska kunskapsresultaten fortsätta öka behöver Sverige fler behöriga lärare men även andra
yrkesgrupper i skolan. Lärarna måste få tiden att fokusera på att förbereda, genomföra och följa upp
undervisningen i klassrummet och frigöras från andra uppgifter, oftast administrativa, som är
tidskrävande. I motionen lyfter motionären upp under vilka förhållanden lärarna idag jobbar och vilka
konsekvenser det får för lärarnas mående, hur undervisningar påverkas och i slutändan elevernas
kunskapsinhämtning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen som tillträdde 2014 har gjort stora
investeringar för att stärka skolorna. Idag arbetar 28 000 fler i skolan jämfört med när vi tillträdde och
barngrupperna har minskat. Dessutom har vi höjt lärarlönerna och fler speciallärare och
specialpedagoger har anställts. För att fortsätta skapa goda förutsättningar för lärarna gick vi som parti
fram med ett antal förslag inför valet 2018. Ett av dessa förslag är att tillföra ytterligare 1 miljard
kronor per år i statliga medel till skolan för att anställa fler lärarassistenter. Genom att staten täcker
upp hälften av lönekostnaden möjliggör satsningen ca 5000 nya lärarassistenter. Lärarassistenternas
roll blir att stödja lärarna och vara en extraresurs för eleverna. Lärarassistenterna avlasta lärarna
genom att utföra arbetsuppgifter som exempelvis frånvarorapportering, vara rastvakter och erbjuda
läxhjälp. Det kräver att lärarassistenterna har rätt utbildning och kompetens för att kunna arbeta
självständigt och inte bli en belastning för lärarna. Därför vill vi införa kurser i t.ex. konflikthantering,
skolans värdegrund och ledarskap i klassrummet för lärarassistenter så att de har rätt förutsättningar i
sin roll. Motionären efterlyser ett införande av studiepedagoger och lyfter särskild upp behovet av att
plocka bort mentorskapsansvaret från lärarna. Distriktsstyrelsen menar att valförslaget om
lärarassistenter har samma intention som den motionären efterlyser i sin motion gällande
studiepedagoger. Med en utbildad lärarassistentkår kan skolorna använda den resursen utifrån de
specifika behov som skolan har och, som motionären också påpekar, främja en mer naturlig
omställning hos skolorna snarare än att påtvinga.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion K12 Ny ersättning vid förlängd skolgång
Solna
Motivering
Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver längre tid på dig för att bli klar med studierna
kan du idag få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång som betalas ut av Försäkringskassan.
Att Försäkringskassan är den myndighet som administrerar en ersättning för studerande är en
avvikelse. För de flesta ses det som självklart att det är myndigheten CSN, Centrala
studiestödsnämnden, som är den myndighet som administrerar och betalar ut olika former av
ersättningar vid studier. Detta stämmer också, förutom när det gäller just ersättningen vid förlängd
skolgång för funktionsnedsatta.
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Det är bra att denna ersättning finns, då det finns ett tydligt behov av riktade resurser till att så många
unga som möjligt ska få gymnasiekompetens och att det ska finnas möjlighet till finansierad förläng
gymnasietid om det bedöms vara till följd av en eller flera funktionsnedsättningar. Däremot är det inte
lika självklart varför det ska vara en helt annan myndighet än den myndighet som sköter allt avseende
pengar vid skolgång som handlägger och beslutar i dessa ärenden.
Det kan tyckas oviktigt vilken myndighet som administrerar denna ersättning, men dels finns det en
särskild vinst i att upprätthålla kontinuitet och att undvika flera myndighetskontakter för denna
målgrupp. Men främst är det en fråga om målgruppens framtida försörjning. Att du till följd av en
funktionsnedsättning behöver förlängd studietid säger ingenting om hur du ska försörja dig i
framtiden. Men genom att denna ersättning idag betalas ut av Försäkringskassan, samt har samma
namn som en ersättning unga funktionsnedsatta kan söka vid nedsatt arbetsförmåga, gör att det
förefaller naturligt att fortsatt vända sig till Försäkringskassan för försörjning. Detta riskerar i sin tur
att leda till passivisering, isolering och fattigdom.
Med bakgrund av detta föreslår jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom förslaget om att aktivitetsersättning vid
förlängd skolgång ersätts av en ny ersättning som administreras av CSN
Fredrik Johansson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion K12 Ny ersättning vid förlängd skolgång
Föredragande: Åsa Westlund
Det livslånga lärandet är en del av det starka samhället. Alla ska ges möjlighet att studera. Utbildning
är en rättighet och just därför finns aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. För en del studenter med
funktionsnedsättning som behöver detta stöd kan det säkert tyckas märkligt att vända sig till
Försäkringskassan medan andra studenter med funktionsnedsättning redan har omfattande kontakter
med Försäkringskassan och då kan se det som både enkelt och smidigt att ha även denna kontakt med
samma myndighet. Det stöd som motionären tar upp är ett stöd som just finns för studenter med
funktionsnedsättning, och stöden till funktionsnedsatta handhas generellt av Försäkringskassan.
Samtidigt rör det här en grupp som redan har fått beviljad förlängd skolgång av kommunen och där
man kan se det som att förlängningen av stödet är en integrerad del av den förlängningen. Utifrån det
synsättet vore det naturligt att se det som att stödet ska ”fortsätta” betalas av CSN. Sammantaget ser
distriktsstyrelsen inte att skälen för distriktsårskongressen att ta ställning i fråga om vilken myndighet
som ska hantera stödet är tillräckligt övertygande även om vi ser att det kan finnas grupper som skulle
kunna gynnas av en sådan förändring.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
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Motion K13 Förbättra arbetsmiljön för länets lärare
Sundbyberg
Enskild motion
Motivering
Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar på en
mycket oroande utveckling för det svenska skolsystemet. Redan nu finns en stor lärarbrist och det är
uppenbart att denna kommer att förvärras under kommande år. Enligt en rapport från UKÄ finns det
risk att det redan inom två år kommer att saknas 60 000 lärare i Sverige.
Enligt en annan undersökning, från SCB, kommer lärarbristen år 2035 att uppgå till 79 000 lä-rare. För
att kunna råda bot på lärarbristen skulle enligt UKÄ en fjärdedel av alla avgångsstudenter från
gymnasieskolan behöva börja studera till lärare och ta lärarexamen.
UKÄ fastslår att detta förstås faller på sin egen orimlighet. Tillkommer till den negativa lärarstatistiken gör att 6 av 10 lärare idag överväger att lämna yrket.
Under 2017 nyanställdes 16 500 lärare inom det svenska skolsystemet. Av dessa saknade drygt hälften
någon form av pedagogisk högskoleexamen. Därtill var det många av de lärare som re-dan innehade
lärarlegitimation som satte betyg även inom ämnen där de saknade legitimation.
Kraftfulla åtgärder måste genomföras för att råda bot på detta tillstånd. Skolfrågan är komplex och det
finns många variabler för att lösa den. I huvudsak är det tre huvudproblem problem som måste lösas:
1) Det faktum att det redan idag finns för få lärare 2) Det faktum att för många lärare redan lämnat
eller funderar på att lämna yrket och 3) Det faktum att det utbildas för få lärare.
Gemensamt för alla tre problem är en sak: arbetsmiljön för lärare är bristfällig och måste för-bättras.
Det är dags att lärarna återfår kontrollen över sin egen arbetstid. Det finns många faktorer där detta
kan göras. I den här motionen har jag valt ut två fokusområden. Betonas bör att båda förslagen är helt
kostnadsneutrala för kommunerna.
Lärare måste helt enkelt ges större möjlighet att genomföra sitt kärnuppdrag: att förbereda, ge-omföra
och efterarbeta pedagogisk undervisning.
Jag yrkar därför:
Arbetarekommunens yttrande
Det är angeläget att arbetsmiljön för lärare förbättras och att den ökande mängden administra-tiva
arbetsuppgifter som har lagts på lärare lyfts av. Dessa uppgifter kan med fördel istället utfö-ras av
andra yrkeskategorier på skolorna.
Det är angeläget att lärare har en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön regleras enligt lag och är en avtalsfråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sedan 2016 finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS
2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö med allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
där frågan arbetsbelastning samt arbetstider och arbetsgivares ansvar regleras.
När det gäller frågan om lärares arbetstider och frågan om hur förtroendetiden ska användas för
planering av lektioner m.m. är en fråga som bör avtalas fram mellan arbetsgivare och lärarnas fackliga
representanter och inte via politiska beslut eller lagstiftning.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att lärare anställda i kommuner inom
Stockholms län ska ha större frihet att själva förlägga sin arbetstid på platser som de finner lämpliga
att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att arbetstiden för lärare anställda i
kommuner inom Stockholms län regleras i syfte att minska lärares admi-nistration.
Fredrik Bylund
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K13 Förbättra arbetsmiljön för länets lärare
Föredragande: Patrik Isestad
Oavsett vad man jobbar med och oavsett eventuella arbetskraftsbrister och arbetsmarknadsbehov
kämpar alltid arbetarrörelsen för allas rätt till en god arbetsmiljö. Det gäller även i skolan och för
skolans olika yrkesgrupper. Det är först när arbetsplatsen präglas av en enhetligt god och trygg
arbetsmiljö för alla som bra effektivitet och trivsel kan uppstå. Att endast fokusera bara på en
yrkesgrupp på en arbetsplats är inte Socialdemokratins uppgift. Vi är däremot för att alla yrkesgrupper
organiserar sig i starka fackföreningar och tillsammans förhandlar fram ständigt bättre vilkor. Våra
företrädare i kommuner och andra församlingar ska ha, och har, en mycket engagerad och positiv
inställning till detta arbete. Att på central nivå politiskt detaljreglera hur arbetsförhållande på tusentals
arbetsplatser och ett flertal avtalsområden är olyckligt. Exempelvis kan ju en reglering bli både till en
nackdel i förhandlingarna om detta används som "ursäkt" att inte åtgärda den fysiska arbetsmiljön och
hänvisar lärare till hemmet som arbetsplats och som fördel i de fall kollektivet önskar friare tyglar för
var arbetet ska utföras. Att generellt minska lärares administration kan vara en lovvärd önskan,
samtidigt som det är mycket oklart vad som avses med "administration". Det kan inte vara
socialdekomratisk skolpolitiks uppfattning att man som pedagog inte ska inbegripa även andra ansvar
än ren klassrumsundervisning. Föräldrakontakter, orosanmälningar, pedagogisk kartläggning,
konflikhantering, planering, beslut om läromedel, rättsäker betygssättning osv är bara några
arbetsuppgifter som kan eller inte kan betraktas som administration.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion K14 Socioekonomisk skolpeng
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Motion – Utred socioekonomisk skolpeng för samma chans till en god utbildning.
Det är en förhållandevis liten andel av den totala skolbudgeten som omfördelas utifrån
socioekonomiska faktorer, visar resultatet av en undersökning som Sveriges kommuner och landsting
(SKL) publicerade i oktober 2018. Detta trots att forskning har belagt att det fria skolvalet ledde till
segregation. Skolans plats och rykte är faktorer som leder till elevsortering och på sikt skilda
framtidsmöjligheter för barnen. Resursstarka elever hamnar i högre utsträckning i fristående skolor
och väljer de bort skolor i socioekonomiskt utsatta områden i större utsträckning än de svagare
eleverna.
Med bakgrund av ovanstående hemställer jag
att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om storlek och utformning av en socioekonomisk
skolpeng för att kompensera för skolsegregation och ge alla barn samma chans till en god utbildning.
Jag yrkar på
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Författad av: Alfred Guirguis S i Huddinge

Motionssvar:
Motionen pekar på problemet med den socioekonomiska snedfördelningen i den svenska skolan och
föreslår att en parlamentarisk utredning ska tillsättas för att utforma en socioekonomisk skolpeng för
att kompensera skolsegregation.
Styrelsen delar bilden att förutsättningarna för olika skolor i Sverige ser mycket olika ut och att
resursstarka elever i alltför hög utsträckning väljer bort skolor i socioekonomiskt utsatta områden.
Likvärdigheten är en viktig grundbult i den svenska skolan. Det innebär att det exempelvis är
motiverat att styra mer resurser till skolor där det samlas elever med större behov. Ett annat exempel är
skolor i glesbygd som ofta behöver en större skolpeng per elev för att kunna gå runt ekonomiskt.
Kommunerna klarar idag inte sitt uppdrag att skolan ska vara likvärdig, att alla elever har rätt till en
utbildning av hög kvalitet och att skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och
förutsättningar. Det främsta verktyget för att skapa lika förutsättningar för alla skolor och elever är just
möjligheten att utforma socioekonomiska komponenter inom ramen för skolpengen. Precis som
motionären skriver så är det motiverat att kommunerna i högre grad än idag fördelar resurser utifrån
socioekonomiska faktorer.
Styrelsen menar att det är rimligt att ta ett helhetsgrepp kring hur statens ekonomiska bidrag till
kommunerna för att motverka skolsegregation ska se ut. Idag finns både ett antal riktade statsbidrag
från Skolverket och en riktad satsning från Tillväxtverket/DELMOS till de 32 mest utsatta
kommunerna. Det är rimligt att kommunerna tillförs mer pengar för att klara sitt uppdrag kring skolan.
Däremot anser inte styrelsen att det på statlig nivå ska utformas en socioekonomisk skolpeng.
Finansieringen av skolan är primärt kommunernas ansvar. Förutsättningarna för att bedriva
skolverksamhet ser väldigt olika beroende på om man exempelvis är en glesbygdskommun, en
storstadskommun eller en kranskommun. Det är därmed också rimligt att det är kommunerna som i
arbetet med att sätta nivån på skolpengen för respektive kommun också utformar och sätter nivån för
den socioekonomiska komponenten i skolpengen.

Styrelsen föreslår medlemsmötet
att motionen sänds till distriktskonkressen som enskild.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.
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Vi föreslår kongressen besluta
att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om storlek och utformning av en socioekonomisk
skolpeng för att kompensera för skolsegregation och ge alla barn samma chans till en god utbildning.
Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K14 Socioekonomisk skolpeng
Föredragande: Patrik Isestad
Svensk skola står inför stora utmaningar framför allt när det gäller likvärdigheten. Socialdemokratins
inställning är att alla barn ska vara garanterade en bra skolgång. Alla skolor ska vara bra skolor. Detta
motarbetas idag av skevheter i systemen där privata aktörer ibland ges möjlighet att skimma
marknaden och lyfta ut vinster utan att leverera motsvarande ansvar. Politiska motståndare driver
dessutom ofta en missriktad "rättvisepolitik" där lika resurser ska ges oavsett vilka utmaningar skolan
eller eleven har. Kommuner står då ofta inför en väldigt svår uppgift med att fördela knappa resurser
efter behov. Detta hanteras genom resursfördelningssystem där en mängd faktorer spelar in. Det hör
till sakens natur att dessa system måste vara flexibla både över tid och geografi. Behov och
omständigheter ändras över tid. Dessutom måste det finnas en möjlighet att ständigt finslipa och bli
bättre på att fördela resurserna. Att centralisera denna process riskerar då att bli kontraproduktivt.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion K15 Mobilfria lektioner i grundskolan
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Inför mobilfria lektioner i grundskolan
Mycket forskning visar på att mobilanvändande under lektionstid påverkar lektionens kvalité och i en
del fall elevernas prestation negativt. Därför har exempelvis Frankrike infört mobilförbud i alla
franska skolor på grundnivå. Exempel på en sådan forskning är att en studie av Telenor och ideella
organisationen Surfa Lugnt visar på att hela 77 procent av lärare i olika svenska skolor ser
mobilförbud som något bra, och 51 procent inom dem 77 procenten ser det som något väldigt bra.
Vidare menar man utifrån tidigare studier att 6 av 10 elever ser mobilförbud som något bra.
Den mobilförbud som jag tycker ska förespråkas ska dock vara en mjuk variant till skillnad från den
franska. Digitala läromedel ska självklart få vara en del av undervisningen, och eleverna ska få
använda mobiltelefonen under rasterna. Men att använda sin egen telefon ska vara förbjudet.
Dessutom är jag emot uttrycket mobilförbud, och därför bör meningen mobilfria lektioner användas,
eftersom den förra har en negativ klang.
Detta kommer öka koncentrationen hos eleverna, kommer inte påverka lektionen negativt, och
kommer underlätta lärarnas undervisning.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag distriktskongressen besluta
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att uppmana skolorna och kommunerna i Stockholms län att verka för mobilfria lektioner för elevernas
och lärarnas bästa
Huddinge 9 november 2018
Alper Bilge
Socialdemokraterna Huddinge

Motionssvar:
Styrelsen föreslår medlemsmötet
Att skicka motionen till distriktskongressen som enskild
Motivering
Motionären lyfter en viktig fråga i sin motion. Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i våra
skolor. Många elever och lärare tycker att användning av mobiler och sociala medier stör i
undervisningen.
Därför gick Socialdemokraterna, både nationellt och i Huddinge, till val på att införa mobilförbud på
lektionstid i grundskolan. Syftet är att skapa ordning och reda i klassrummen och på så sätt bidra till
en bättre kunskapsinlärning. Vi socialdemokrater vill ta bort varje hinder för elevens möjligheter att
kunna klara skolgången och forma sin framtid.
Med anledning av att Socialdemokraterna redan driver frågan om ett mobilförbud nationellt och i
många kommuner anser vi motionen besvarad och föreslår därför att den skickas till
distriktskongressen som enskild

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild

Medlemsmötet för Socialdemokraterna i Huddinge 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att uppmana skolorna och kommunerna i Stockholms län att verka för mobilfria lektioner för elevernas
och lärarnas bästa
Alper Bilge
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion K15 Mobilfria lektioner i grundskolan
Föredragande: Khashayar Farmanbar
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Digitaliseringen förändrar vår vardag och har potentialen att ge oss kraftfulla verktyg för bättre
välfärd, större potential, I denna brytningstid då vi inträder in i digitaliseringseran finns det många
aspekter av våra offentliga rum, arbetsplatser och även skolor som kommer att behöva se över vilka
ramverk som på bästa sätt låter digitaliseringens fördelar komma oss till dels. En av digitaliseringens
trender är Artificiell Intelligente som har potentialen att erbjuda varje elev en personligt anpassad
hjälplärare som bidrar till elevens utveckling. Vi måste följa med utvecklingen. Det handlar också om
att utveckla pedagogik som drar nytta av digitala hjälpmedel. Att försöka införa ett sådant förbud
ovanifrån vore en alltför trubbig metod som inte skulle tjäna sitt syfte. Det finns idag lärare som
uppmanar sina elever att ha ett digitalt hjälpmedel, som sina mobiltelefoner, framme under hela
lektionen för att det ska användas som del av undervisningen. Samtidigt som lärare och skolledare har
rätten att införa mobilfria lektioner. Baserad på vårt nuvarande läge med ett snabbt pågående
paradigmskifte till mer digitaliserade lektioner och vardag, är just lärare och skolledare i varje skola
som är rätt personer att avgöra huruvida just deras lektion ska vara mobilfri eller inte. De ska fortsatt
ha rätten att avgöra vad som fungerar bäst i deras profession och vardag.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion K16 Rätt stöd till elever
Huddinge
Motivering
Låt ny teknik bidra till att uppfylla löftet till Sveriges elever om en likvärdig skola.
Rätt stöd till elever med särskilda behov - så väl särbegåvade som de med funktionsvariationer inom
språk - kan skapa en jämlik skola med hjälp av ny teknik
Distriktskongressen föreslås besluta
Att socialdemokraterna verkar för att rätt instans och funktion ges i uppdrag att ta fram möjliga vägar
för elever med särbegåvning att utvecklas i sin egen takt och med rätt svårighetsnivå i de olika ämnen
och förmågor som tränas i skolan
att socialdemokraterna verkar för att rätt instans ges i uppdrag att utveckla och implementera ett
nationellt digitalt stöd för att ge individuell anpassning för de barn med språkstörning utifrån
specialpedagogiska myndighetens kunskaper om funktionshindret så att pedagoger ges möjlighet att
ge likvärdig undervisning och elever kan följa med i samma takt som andra.
Bakgrund.
Artificiell intelligens handlar om att hantera minne och språk och utveckla färdigheter till stöd för
utveckling och produktion. Genom teknisk utveckling har vi de senaste åren sett förfinade tekniker
inom översättning, språkbehandling och inlärning. De tekniska möjligheterna som ligger framför oss
är stora och vår förmåga att ta del av dem är en politisk prioritering och likväl en förmåga till att styra
och forma vår framtid. När vi använder ny teknik som stöd för att lösa våra utmaningar utifrån våra
medborgares behov så når vi framgång inom välfärden. Skolan har stora utmaningar, inte minst när
allt fler har svårigheter kopplat till språk och inlärning - bland annat på grund av att svenskan är ett
nytt språk, men också på grund av att forskning gett oss insikt att våra hjärnor utvecklas olika och kan
ge uppkomst av språkstörning under uppväxt och ända in i vuxenlivet. Människans förmåga till att
förstå och göra sig förstådd utmanas. Detta är något som ny teknik kan avhjälpa.
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Exempelvis kan man ta fram verktyg som arbetar tillsammans med system som liknar Watson-roboten
från IBM eller Googles Deep mind för att träna verktyget i att på ett allt mer förfinande sätt ge elever
med språkutmaningar rätt stöd i rätt tid. Tillsammans med den kunskap som bland annat
specialpedagogiska myndigheten har om problemen så kan lärare och elever få hjälp så att vi når en
likvärdig skola.
En annan utmaning för skolan är de barn med särbegåvning. Inte sällan tecknas bilden av att dessa
elever kan framstå som stökiga eller med koncentrationssvårigheter, när det egentligen handlar om ett
kognitivt utanförskap och distress. Dessa barn har olika former av specialbegåvningar men kan också
ha utmaningar inom andra färdigheter. Genom digitala verktyg och stöd kan elevers olika behov
tillgodoses och man som lärare kan få hjälp att möta upp just där varje barn behöver mötas.
Som lärare är det inte sällan en utmaning att kunna tillgodose alla funktionsvariationers behov. Man
har också de senaste åren ropat efter mer specialpedagogisk kompetens hos ämneslärare och
klasslärare. Min förhoppning är att man låter tekniken ta ett steg in och tillse att varje lärare, med stöd
av ny teknik, kan vara det fullblodade proffs som hen kan vara. Men utan att behöva specialistutbilda
sig själv utan ta hjälp där hjälp finns att få.

20181104 Trångsund
Louise Callenberg

Motionssvar:
Styrelsen vill tacka motionären för en bra skriven motion. Vi delar motionärens andemening om
vikten av att alla barn och unga ska kunna delta på jämlika villkor i skolan och få den star på livet alla
förtjänar. Rätten till en utbildning som bereder en för ett livslångt lärande är något socialdemokrater
sedan vi grundades arbetat för, och i takt med utvecklande teknologi och pedagogisk forskning är det
viktigt att vi företrädare anammar den teknologin och förbättrar vår utbildning.
Som motionären så väl lyfter fram är det även till pedagogernas gagn att kunna inkludera teknologi i
sitt jobb för att kunna skapa en bättre arbetsmiljö för sig själva och sina elever. Till mångt och mycket
använder pedagoger samma verktyg för att underlätta för elever med olika inlärningsvariationer och
funktionsvariationer idag som för 50 år sedan.
Styrelsen känner dock att det är viktigt att lyfta fram att aldrig tidigare har så många förändringar skett
inom den svenska skolan som under de senaste 8 åren. Det har varit nödvändiga och eftersatta
reformer som fungerat till olika grad, men tydligt är att personalens arbetsmiljö blivit sämre samtidigt
som deras administrativa ansvar ökat, vilket tar tid från deras kärnuppdrag, nämligen undervisa. Ska
motionärens viktiga förslag bli verklighet vill styrelsen påpeka vikten av att förändringarna tillåts ta tid
och tas fram i dialog med lärarfacken och elevrörelsen, för att kunna implementera förändringarna i
sådan tid att det ej orsakar mer ansvar och stress för några parter än nödvändigt. En jämlik skola är
endast så bra som deras pedagoger och elever mår.
Med hänvisning till ovanstående argument föreslår styrelsen medlemsmötet besluta
Att anta motionen som sin egen och skicka in den till distriktskongressen.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som sin egen.
Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att socialdemokraterna verkar för att rätt instans och funktion ges i uppdrag att ta fram möjliga vägar
för elever med särbegåvning att utvecklas i sin egen takt och med rätt svårighetsnivå i de olika ämnen
och förmågor som tränas i skolan
att socialdemokraterna verkar för att rätt instans ges i uppdrag att utveckla och implementera ett
nationellt digitalt stöd för att ge individuell anpassning för de barn med språkstörning utifrån
specialpedagogiska myndighetens kunskaper om funktionshindret så att pedagoger ges möjlighet att
ge likvärdig undervisning och elever kan följa med i samma takt som andra.
Louise Callenberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion K16 Rätt stöd till elever
Föredragande: Ulrika Falk
Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att, utifrån sina förutsättningar, nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller
särskilt stöd. Digital teknik med anpassade programvaror och anpassade läromedel är delar av det
eleven har rätt till. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har även förtydligat i lagen att
tilläggsbelopp till barn med särskilda behov ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Att en
elev inte får det särskilda stöd hon eller han har rätt till är dock den näst vanligaste orsaken till att en
skola anmäls till Skolinspektionen. Fyra av tio skolor som Skolinspektionen granskar får kritik för
brister i arbetet med särskilt stöd. Distriktsstyrelsen delar därför motionärens mening att det arbetet
måste fortsätta utvecklas. Särskilt begåvade elever behöver dessutom många gånger andra utmaningar
än sina klasskamrater. I skollagen står numer att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Skolverket är
den myndighet som har uppdraget att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda
förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever, och
arbetar redan idag med att ge stöd och öka kunskapen hos huvudmännen för att alla elever ska få
tillgång till rätt stöd. Nya tekniska hjälpmedel utvecklas med stöd av specialpedagogiska
skolmyndigheten som underlättar det pedagogiska arbetet med målgrupperna. Generellt har tillgången
till digitala verktyg ökat i skolan, men detta har inte lett till motvarande ökning av elevernas digitala
kompetens. Elevernas tillgång till digitala verktyg är också ojämnt fördelad. Samtidigt är
digitaliseringen ett område under snabb förändring, där det finns behov av en riktning för många
huvudmän. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat en nationell
digitaliseringsstrategi för skolväsendet, som lägger grunden för ett likvärdigt, systematiskt och
strategiskt arbete i landets skolor och hos huvudmännen. Inom det arbetet omfattas även de
målgrupper som motionären lyfter. Distriktsstyrelsen anser att arbetet med att säkerställa att elever får
stöd och insatser utifrån behov behöver fortsätta utvecklas. Ska alla elever lyckas i skolan utifrån sina
förutsättningar, och skolan fungera som ett redskap för ökad jämlikhet, krävs fokus på tidiga insatser,
systematisk uppföljning så att brister upptäcks i tid, och även implementering av ny teknik som
pedagogiskt hjälpmedel. Vi Socialdemokrater behöver nogsamt följa det nationella utvecklingsarbete
som pågår inom området, vara pådrivande för att kunskap och goda exempel sprids, och att ansvariga
myndigheter ger huvudmännen stöd i sitt arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att anse motionen besvarad.

Miljö och Klimat – M
Motion M1 Kostnadsfri kollektivtrafik
Botkyrka
Enskild motion
Motivering
I ljuset av en förestående klimatkatastrof är det av yttersta vikt att vi på så kort tid som möjligt gör
våra resor klimatsmarta och slussar ut de fossildrivna drivmedlen. En tredjedel av Sveriges totala
koldioxidutsläpp kommer från transporter. En minskning av transportsektorns utsläpp är därför helt
avgörande för att vi ska lyckas uppnå de uppställda klimatmålen. De åtgärder som görs idag kommer
inte att räcka om vi ska nå upp till målen om maximalt 1,5 graders uppvärmning. Det ställs därför krav
på omfattande förändringar för att detta ska bli möjligt.
Ett verkningsfullt sätt att göra det på är att stimulera till mer kollektivtrafik jämfört med privata
transporter i bil. Ett bra sätt att göra det på är att göra dessa resor kostnadsfria för privatpersoner och i
stället finansiera det med skattemedel. En för privatpersoner kostnadsfri kollektivtrafik minskar
bilåkandet vilket minskar utsläppen. Men förutom miljöaspekten, så bidrar den också till ökad
jämlikhet, då den största ekonomiska lättnaden skulle vara för de med låga inkomster, vars reseutgifter
idag tar en proportionellt större andel av den totala inkomsten. Särskilt gynnsamt skulle det vara för
studenter, ensamstående med barn samt pensionärer.
Att göra kollektivtrafiken kostnadsfri är ingen helt ny idé. Det har redan genomförts på vissa platser
runt om i världen med lyckat resultat, exempelvis Tallin i Estland. I Tyskland utreds frågan för hela
landet med försök som ska inledas i fem större städer. Och även i Sverige är det genomfört på vissa
ställen, till exempel för busstrafiken i Avesta. Att genomdriva detta i Stockholms län, och på sikt i hela
landet, kan därför inte anses som speciellt kontroversiellt, om vi på allvar ska vara ett föredöme i att
jobba för miljön.
Kostnadsmässigt kan det göras invändningar om att skatten skulle behöva höjas, men detta kan också
motverksam genom att höja avgifter på till exempel parkeringar, utöka vägtullar etc. Det viktiga dock
är att resorna för privatpersoner i kollektivtrafiken kan göras kostnadsfria.
Därför yrkar jag:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att socialdemokraterna ska driva frågan om en kostnadsfri kollektivtrafik för privatpersoner, i första
hand i Stockholms län, men på sikt också gällande riket
att Socialdemokraterna i Stockholms län tar motionen som sin egen och skickar/driver den till högre
instanser.
Tomas Bergqvist
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion M1 Kostnadsfri kollektivtrafik
Föredragande: Sara Kukka Salam
Distriktsstyrelsen delar helt motionärens ambition att få fler att välja kollektivtrafik framför egen bil.
Den idag rådande trängseln på våra vägar, i våra stadsmiljöer och transportsektorns idag stora negativa
inverkan på miljön och hälsan kommer ytterligare förstärkas om ingenting görs, då vår region
förväntas växa med ca 1,1 miljoner invånare till år 2050. I sexpartiöverenskommelsen i den nationella
parlamentariska miljömålsberedningen slöts en bred överenskommelse att minska utsläppen från
transportsektorn med 70 % fram till år 2030 jämfört med år 2010. Ett åtagande som kräver stora
insatser för omställning av drivmedel, transportslag mm för att uppnås. Tvärtom visar Trafikverket i
sina rapporter att Stockholmsregionen kommer få kraftigt ökad biltrafik fram till år 2030, istället för
att minska under samma period, om inte fler åtgärder vidtas. Internationella erfarenheter visar dock att
avgiftsfri kollektivtrafik inte minskar bilåkandet. Avgiftsfri kollektivtrafik leder visserligen till ökat
resande, men det sker framförallt på bekostnad av gång- och cykeltrafik. Prisskillnaden mellan att åka
kollektivt och att äga bil är redan idag mycket stor, men ändå väljer inte fler bort bilen. Att ytterligare
öka skillnaden i pris ger därför ingen stor effekt. Eftersom avgiftsfrihet leder till ökat resande på
bekostnad av gång- och cykeltrafik ökar kostnaderna för att bygga ut trafiken. Dessutom ökar
trängseln, vilket i sin tur minskar attraktiviteten och kan göra steget från bil till kollektivtrafik ännu
större. Det uppstår alltså både ett intäktsbortfall som för SL:s del motsvarar halva budgeten (8,5 mdr),
och en kostnadsökning, samt i värsta fall en minskad benägenhet att välja bort bilen. Det som är mest
effektivt för att få fler att välja bort bilen är dels att göra det krångligare och dyrare att åka bil, dels att
göra det mer attraktivt att åka kollektivt. De tre absolut viktigaste faktorerna är då att öka
punktligheten (minska förseningarna), öka pålitligheten (minska störningar) och att korta ner
restiderna så att skillnaden mellan egen bil och kollektivtrafik inte blir så stora. För att få fler att resa
kollektivt behövs alltså insatser på dessa tre områden, snarare än avgiftsfrihet. Den socialdemokratiska
gruppen i Region Stockholm har lagt flera förslag kring detta, bland annat bättre järnvägsunderhåll,
fler bussfiler, bättre framkomlighet, moderna superbussar, tätare trafik för både pendeltåg och
tunnelbana, rymligare bussar och inte minst fler tvärförbindelser som skapar kortare restider.
Distriktsstyrelsen vill också peka på att det idag finns stora behov av att utveckla och tillgängliggöra
kollektivtrafik runt om i länet för att få fler att välja kollektivtrafik. För det ser vi att det kommer
behövas omfattande investeringar för utbyggnad för ökad kapacitet, robusthet, tillgänglighet och
attraktivitet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion M2 Miljöhandling
Solna
Motivering
Klimatkrisen är ett faktum. Den verklighet vi lever i idag kommer att förändras och det kommer
påverka allt liv på jorden. Utöver klimatförändringarna och de naturliga katastroferna lär vi också få
en stor ström av klimat- flyktingar som kommer att sätta vår politik på svåra prov. Vi kan inte
försumma klimatförändringarna längre om vi vill ha en hållbar framtid. Därför måste vi agera snabbt
och mycket.
En stor faktor i klimatkrisen är många av de varor och råvaror som vi använder oss av, t.ex palmolja,
soja, olja, kött, ris m.m, som har stor klimatpåverkan på grund av framställningen, uppfödningen eller
odlingen av produkterna. För konsumenter blir det svårt att veta vilka produkter som är skadliga för
miljön samt var dessa finns. Trots att det alltid ska stå en innehållsförteckning på matvaror så är det
svårt att hålla koll på dess klimatpåverkan.
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Därför bör regleringar införas som tvingar företag att ange en varas klimatpåverkan synligt på
produkten, så att konsumenter är fullt medvetna om det miljöavtryck varan de köper har. För att klara
av våra miljömål måste man göra det lättare för allmänheten att konsumera klimatsmart. Står den
klimatpåverkan som en vara har på förpackningen så underlättar man för konsumenter att handla
klimatsmart och göra klimatsmarta val i sin vardagliga konsumtion. Detta borde hjälpa i processen att
minska den mänskliga klimatpåverkan, då försäljningen av varor med miljöskadliga råvaror
förhoppningsvis sjunker genom konsumentmakt. Regleringarna bör innebära att man som företag ska
uppge, på förpackningarna de miljöskadliga ämnen produkten innehåller och dess klimateffekt. Den
exakta utformningen på systemet bör utredas för bästa effekt.
Därför yrkar vi:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att införa regleringar som tvingar företag att uppge varors
klimatavtryck på förpackningar.
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att utreda hur ett system som mäter varors klimatpåverkan
på ett effektivt sätt kan införas.
Alicia Savbäck Garcia, Alexander Onella, Alice Müller, Nacka AK & Patrik Khosravi, Solna AK.
Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion M2 Miljöhandling
Föredragande: Åsa Westlund
Motionärerna tar upp en mycket viktig miljö- och klimatfråga; nämligen hur klimatutsläppen från vår
konsumtion ska kunna minska. Distriktsstyrelsen menar förstås också att denna fråga är av största vikt.
I valrörelsen presenterade Socialdemokraterna också ett paket med förslag för just detta. I grunden
handlar det om att vi måste gå över till en cirkulär ekonomi, det vill säga en ekonomi som inte bygger
på att vi lever över naturens tillgångar. Viktiga förslag för att nå detta är klimatpolitiska styrmedel som
t ex flygskatt, krav på mer förnyelsebart bränsle i drivmedel, införandet av pant på fler produkter och
att få till en fungerande återvinning av textilier. I detta paket ingick också att Socialdemokraterna ska
arbeta för att vi i Sverige tydligare ska mäta och följa upp utsläpp från konsumtion. Det ingick också
förslag om att vi socialdemokrater vill se över hur statistik och klimatmärkning ska kunna användas
för att öka konsumenters medvetenhet om de utsläpp som orsakas i produkters hela livscykel.
Distriktsstyrelsen anser därför att motionärernas förslag redan är socialdemokratisk politik. Det
förtjänas dock att säga att en sådan här klimatmärkning är komplicerad att införa, liksom ett system för
att mäta och redovisa produkters klimatpåverkan ska utformas. Därför är det viktigt att påtala att
arbetet med att införa en sådan här märkning kan införas successivt, företrädesvis genom att prioritera
de varugrupper där konsumenter kan påverka klimatpåverkan mest genom sitt aktiva val.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion M3 Det är dags att göra slut!
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Solna
Motivering
Plast har länge varit en del av vår vardag, det är enkelt och smidigt och i ärlighetens namn väldigt
praktiskt. Det är ett lätt material att bli förälskad i och det har vi tillsammans med resten av Europa,för
att inte säga världen, också blivit. Men vår relation med plast har dessvärre skadat alla våra andra
relationer, i synnerlighet den med vår moder jord. Det finns idag mer plast i havet än det finns fisk.
Detta beror på att 40% av de 280 miljoner ton plast som tillverkas brukas endast en gång.
Det är enkelt att luta sig bakom förnybar plast när man diskuterar vårt minst sagt slösaktiga
användning av plast för att lättare kunna sova på natten. Men sanningen är att bara 0.6 miljoner ton av
dessa 280 miljoner var biologiskt nedbrytbara.
Produktionen av plast har sett en tydlig ökning ända sedan 50-talet men som tur är har flera än oss
börjat inse att det är dags att ändra på detta. Frankrikes regering har inlett ett förbud på de tunna
plastpåsarna i affären som används för engångsbruk vid kassorna och vid grönsaksavdelningarna, och i
januari 2020 tillträder en lag som förbjuder plastmuggar, plastglas och plasttallrikar om de inte
innehåller minst 50% bioplast.
Frankrikes regering anser att man utöver att gynna miljön även kan tjäna pengar på plast förbudet, då
man istället för att importera billiga plastpåsar från Kina nu kan låta franska företag producera
biologiskt nedbrytbara påsar av majs eller potatis, något som sverige skulle kunna efterlikna. Andra
länder har tagit ytterligare ett steg mot ett totalt plastförbud och i Sydafrika riskerar man böter och till
och med fängelse om man som handlare lämnar ut den tunnare sortens plastpåse.
Målsättningen med motionen är att få fler att använda den tjockare varianten, som tål att återanvändas
fler gånger, eller att ta med sig en egen tygkasse när man handlar.
Även i länder som Rwanda, Taiwan, Bangladesh, delar av Indien samt i Kenya har plastpåsar
förbjudits.
Det är dags att följa dessa exempel och göra slut med våra slösaktiga plastvanor!
Därför yrkar vi:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för ett förbud mot tunna engångsplastpåsar införs
att Stockholms läns partidistrikt verkar för en utredning kring förbud mot “engångsplast produkter”
med låg andel nedbrytbara bioplaster tillsätts
Alexander Onnela, Alicia Savbäck Garcia, Alice Müller, Nacka AK & Patrik Khosravi, Solna AK.
Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion M3 Det är dags att göra slut!
Föredragande: Åsa Westlund
Motionärerna tar upp en viktig miljö- och klimatfråga. Socialdemokraterna har som vision att Sverige
ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Dit är det en bit kvar, och för att nå det målet fullt ut
krävs att också den plast vi använder framställs av förnyelsebara ämnen, inte av fossil olja. Men
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engångsplast och plastpåsar står också för ett annat stort miljöproblem än sin klimatpåverkan;
nämligen nedskräpning. När EU-kommissionen undersökte vad plastskräpet i våra hav och på våra
stränder består av fann de att 70 procent utgjordes av 10 olika engångsprodukter som sugrör och tops,
samt övergivna fiskeredskap. Det är viktigt att förstå att plast kan vara lika svårnedbrytbart och lika
”nedskräpande” oavsett om den tillverkats av fossilt eller förnyelsebar råvara. Så kallad nedbrytbar
plast är ofta inte nedbrytbar i naturen, utan enbart under vissa förutsättningar som inte inträffar i skog
och mark. Den kan också se ut att vara nedbrytbar i naturen men i själva verket efterlämna små
partiklar och kemikalier. Inom EU pågår nu ett arbete med en ny lagstiftning som ska förbjuda onödig
engångsplast. Socialdemokraterna är mycket positiva till detta och driver på i förhandlingarna både via
Europaparlamentet och genom regeringens arbete i EU:s ministerråd. Nu pågår förhandlingar mellan
parlamentet och rådet, och lagstiftningsprocessen ser ut att gå rekordsnabbt. För att ge en bild av vad
den kan innebära så kan sägas att rådets överenskommelse innehåller att: Följande produkter förbjuds
från år 2021: • Plastbestick • Plasttallrikar • Sugrör i plast • Bomullspinnar i plast • Matbehållare i
polystyren • Dryckesförpackningar i polystyren • Muggar i polystyren • Oxo-nedbrytbar plast För
matförpackningar och muggar som är gjorda i andra plastmaterial än polystyren har länderna kommit
överens om att arbeta för att kraftigt minska användningen. Pet-flaskor ska från år 2025 vara
tillverkade av minst 25 procent återanvänd plast i genomsnitt. År 2030 ska alla plastflaskor vara
tillverkade av i snitt 30 procent återanvänd plast. Det troliga är att förbuden inte blir mindre
omfattande än vad rådet enats om, utan tvärtom mer omfattande efter förhandlingar med
Europaparlamentet. Distriktsstyrelsen ställer sig mycket positiv till dessa förslag på förbud mot
engångsartiklar i plast. Distriktsstyrelsen kan inte bifalla den andra-att-satsen i motionen då den är
mindre långtgående än de ställningstagande som partiet redan gjort. När det gäller plastpåsar har vi
socialdemokrater långt tidigare medverkat till att EU redan infört ett direktiv som gjort att
plastpåseanvändningen gått ned drastiskt. Det har inneburit att många klädföretag nu tar betalt för
plastpåsar och samtidigt informerar om miljönyttan med att undvika onödig användning av plastpåsar.
Det har minskat plastpåseanvändningen med 35 procent på bara ett år. Totalt användes ändå 832
miljoner plastkassar i Sverige 2018. Om sju år ska siffran ha halverats om vi ska klara EU:s mål.
Socialdemokraterna vill fortsätta med fler åtgärder för att minska användningen av plastpåsar men har
hittills inte tagit ställning för ett förbud med motiveringen att man vill uttömma möjligheten med
andra styrmedel först. Distriktsstyrelsen anser att det är en väl avvägd position men ställer sig ändå
principiellt positiv till ett förbud mot tunna engångsplastpåsar eftersom det ligger i linje med det arbete
som nu pågår inom EU för att förbjuda olika engångsartiklar av plast. Den socialdemokratiskt ledda
regeringen tillsatte också en utredning som fick i uppdrag att lägga fram förslag för att minska
miljöpåverkan av plast. Utredningen har presenterats och föreslagit en lång rad åtgärder på flera
områden som vi politiskt ska arbeta vidare med.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1.
att anse att-sats 2 besvarad.

Motion M4 Klimatet behöver få högsta prioritet
Tyresö
Motivering
Klimatkrisen borde ligga som första prioritet inuti alla politiska frågor, just eftersom ingen egentligen
riktigt vet vad vi borde göra för att stoppa den globala uppvärmningen eller vad det kommer att kosta.
Det handlar om energipolitik, livsmedelsförsörjning, kommunikationer, industripolitik, datasystem,
sophantering, finanser. Man kommer att upptäcka att det även handlar om skolväsendet, sjukvården,
äldrevården, förutsättningarna för jämställdhet, kultur, invandring.
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Klimatet har inte någon exakt deadline, men det är helt tydligt att det finns en deadline, som vi kanske
upptäcker för sent.
Jag vill därför föreslå:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att klimathänsyn blir en integrerad del av alla politiska beslut.
att en informationssatsning för att öka förståelsen för klimathotet genomförs på alla offentliga nivåer
att forskningsanslagen till forskning om klimat och miljö ökas
Ulla Luin
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion M4 Klimatet behöver få högsta prioritet
Föredragande: Åsa Westlund
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att klimatfrågan måste bli en tydligare del av alla
politiska beslut. Detta är något som socialdemokraterna redan arbetar för. I den klimatpolitiska
skrivelse som den socialdemokratiskt ledda regeringen lade fram under förra mandatperioden kom
detta till uttryck i nedanstående text: (Skr. 2017/18:238, s. 27) ”Regeringen delar
Miljömålsberedningens bedömning. Klimat- och miljöfrågorna behöver fortsatt integreras i arbetet i
alla politikområden och sektorer och på alla nivåer i samhället. En förutsättning för detta är att
konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de politikområden där så är relevant. Vidare
anser regeringen att förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bör ses över.
En utgångspunkt i översynen är bl.a. att säkerställa att krav ställs på att konsekvenser för klimatet ska
analyseras där så är relevant. Vidare anser regeringen att kommittéförordningen (1998:1474) bör ses
över. När nya eller befintliga samhällsmål tas fram eller ses över så bör hänsyn tas till miljö och klimat
där så är relevant, t.ex. genom att analyseras och utformas i förhållande till klimatlagen (2017:720)
och det klimatpolitiska ramverket i övrigt.” Distriktsstyrelsen menar att information om klimatfrågan i
stort finns att tillgå i hela samhället. Däremot är det viktigt att sprida kunskap om vad samhället och
enskilda individer kan göra för att undvika fortsatt stora klimatutsläpp. Den typen av kunskap måste
bättre än idag förmedlas såväl i skolan som av olika offentliga aktörer och företag, inte minst genom
att förklara olika alternativs klimatpåverkan. Distriktsstyrelsen instämmer i att forskningsanslagen till
klimat och miljö bör fortsätta öka och menar att även motionärens tredje att-sats ligger i linje med den
politik som Socialdemokraterna redan för. I den forskningsproposition som den socialdemokratiskt
ledda regeringen fick igenom i riksdagen under förra mandatperioden föreslogs ökade satsningar på
forskning under de kommande åren. Samtidigt som den fria forskningen värnades genom höjda
basanslag till högskolor och universitet så prioriterades även pengar till samhällsutmaningar som är
relevanta för vår tid och vårt samhälle. De strategiska forskningssatsningarna som nu sker i enlighet
med propositionen är inom områdena klimat och miljö, hälsa och livsvetenskap, inkluderande och
hållbart samhälle samt en ökad digitalisering.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.
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Motion M5 Flygskatt och främjande utveckling av nya drivmedel mm
Nykvarn
Motivering
Ang: Lag (2017:1200) om skatt på flygresor, härefter kallad flygskatt
Det finns många olika skatter, låt oss för enkelhetens skull dela in dessa i fiskala och
styrande.
Fiskala skatter används för att till exempel finansiera generell välfärd medan styrande
skatter skall användas för att uppnå vissa önskade mål (eller styra bort från oönskade
betenden).
Flygskatten är ett tydligt exempel på en skatt av karaktären styrande.
Tyvärr finns i dag ingen öronmärkt användning av flygskatten för att styra i den riktning
som flygskatten avsåg att bidra till.
Härmed yrkas att:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Flygskatten skall specifikt användas för att främja utveckling av t.ex nya drivmedel, nya
teknologier såsom t ex el eller vätgasdrift av flygplan för att åstadkomma den önskade
minskningen av utsläpp som flygskatten avsåg.
Michael Henriksson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-26, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion M5 Flygskatt och främjande utveckling av nya
drivmedel mm
Föredragande: Alva Dahn
Att flyget är en stor bov i klimatförändringarna är det få som förnekar. När flygskatten infördes 2017
var en av regeringen uttalad ambition att minska antalet flygningar som gjordes av svenska
privatpersoner. Efter servettskissen till statsbudget som Moderaterna ihop med Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna röstade igenom efter valet 2018 togs den bort för att göra come back i
Januariavtalet. Sen introduktionen av skatten 2017 har regeringen tillskjutit energimyndigheten 100
miljoner kronor för att gynna forskning och utveckling av biobränsel för flyg, specifikt bränsle
utvunnet av skogsråvara. Därför anser sig distriktsstyrelsen med glädje kunna anse motionen besvarad.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Partiinternt – P
Motion P1 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Solna
Motivering
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I den riksdag som valdes 9 september 2018 är sex av 349 ledamöter över 65 år, det motsvarar knappt
två procent. Ingen av dessa sex personer representerar vårt parti, Socialdemokratiska Arbetarepartiet!
Sett till hela väljarkåren utgör åldersgruppen 65 år och äldre 26 procent.
Trots att andelen av Sveriges befolkning som är 65 år och äldre ökar minskar representationen i
riksdagen. Inte nog med att andelen 65 år och äldre ökar i Sverige, vi lever ett friskare liv allt längre.
Det betyder också att de som är 65 år och äldre är fullt kapabla att inneha ett riksdagsuppdrag.
Riksdagen ska representeras av alla generationer. De representerar olika erfarenheter och har olika
historiska erfarenheter med sig, något som är viktigt i ett beslutsfattande.
Huvudskälen till att vårt parti inte har någon riksdagledamot över 65 år är i huvudsak två. Det ena är
att medlemmar över 65 år inte nomineras, det andra skälet är att de som trots allt nomineras inte
placeras på valbara platser.
För att citera en artikel i Dagens Nyheter 26 september 2018 om att det inte finns någon
socialdemokrat som är 65 år eller äldre i riksdagsgruppen. Där svarar partisekreterare Lena Rådström
”Vi har ett antal ledamöter om under denna mandatperiod kommer att fylla 65 år, men det är
uppenbart att vi inte nått hela vägen fram”. En dålig ursäkt menar vi, vi tycks inte ens tagit oss upp på
den vägen.
Vi har kongressbeslut på att varannan ledamot ska vara kvinna och ett kongressbeslut på att 25 procent
ska vara under 35 år. Nog borde vi som parti vara så insiktsfulla och mogna att vi ska kunna se till att
vi har en riksdagsgrupp som är en spegling av Sveriges väljarkår och en spegling av
medlemsstrukturen i vårt parti utan att behöva fatta beslut om att kvotera alla åldersgrupper.
När vi inte har en riksdag som speglar vare sig befolkningen, väljarkåren eller vår medlemstruktur
innebär det att någon grupp är ”överrepresenterad”. Det i sin tur medför att vi tappar kunskaper och
erfarenheter som är viktiga för beslutsfattande. De flesta av dagens riksdagsledamöter är födda på
1960, 1970 eller 1980-talet.
Tittar vi vidare på riksdagsgruppen är en övervägande del högutbildade, det är inget fel i sig.
Utbildning är alltid bra och viktigt men ur ett representativt perspektiv saknas arbetarnas erfarenheter
och kunskaper. En välutbildad befolkning är en av vårt lands framgångsfaktorer men det finns olika
utbildningar och alla har sitt värde.
All forskning om arbetsgrupper visar just att en blandning av ålder, kön, kompetens och
erfarenheter ger det bästa resultatet. Det är med all sannolikhet giltigt även i det politiska arbetet och
beslutsfattandet.
Med hänvisning till ovanstående yrkas

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att riksdagsgruppen fortsättningsvis ska vara en spegling av väljarkåren
att arbetarekommuner och valberedningar ges ett tydligt ansvar och samt ges förutsättningar för arbetet
med att uppfylla uppdraget att riksdagsgruppen fortsättningsvis ska spegla väljarkåren
att beslutet om kvotering av gruppen 18-35 år upphävs
att motionen skickas till partikongressen
Signe Levin, Bo Tengberg, Gunilla Åberg, Sune Holmgren, Margareta Alldahl, Jan Perers, Hasse
Ivarsson
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P1 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Motionärerna lyfter i sin motion vikten av att vårt parti behöver spegla samhället. Det är alltid en
viktig och aktuell fråga då vårt samhälle ständigt förändras. Det är helt nödvändigt att vårt parti ser
och tar tillvara på de äldres kompetens. Samtidigt är det de unga som kommer att i framtiden få
hantera de beslut som vi fattar politiskt idag. Vi har länge haft problem med att få tillräckligt många
unga att ställa upp till olika förtroendeuppdrag vilket lett till åtgärder för att främja unga på listorna.
Utifrån detta anser vi att det vore förhastat att ta bort åtgärden som rör andelen unga på listorna.
Däremot är det viktigt att även äldres kompetens tas till vara. Att arbetarekommunerna uppmanas att i
ökad utsträckning nominera även äldre över 65 bedömer vi vara en bra åtgärd. Men att sträva efter att
listan exakt ska spegla åldersstrukturen i samhället blir en något snäv hållning. Motionärerna själva
lyfter till exempel fram ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke nämligen behovet av ett arbetarparti
som också måste representera arbetarna. Utöver ovanstående vill distriktsstyrelsen förtydliga att
distriktskongressen inte har motionsrätt till partikongress, däremot har arbetarekommunerna
motionsrätt till ordinarie partikongress.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 3, 4.
att anse att-sats 1, 2 besvarad.

Motion P2 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Solna
Motivering
I den riksdag som valdes 9 september 2018 är sex av 349 ledamöter över 65 år, det motsvarar knappt
två procent. Ingen av dessa sex personer representerar vårt parti, Socialdemokratiska Arbetarepartiet!
Sett till hela väljarkåren utgör åldersgruppen 65 år och äldre 26 procent.
Trots att andelen av Sveriges befolkning som är 65 år och äldre ökar minskar representationen i
riksdagen. Inte nog med att andelen 65 år och äldre ökar i Sverige, vi lever ett friskare liv allt längre.
Det betyder också att de som är 65 år och äldre är fullt kapabla att inneha ett riksdagsuppdrag.
Riksdagen ska representeras av alla generationer. De representerar olika erfarenheter och har olika
historiska erfarenheter med sig, något som är viktigt i ett beslutsfattande.
Huvudskälen till att vårt parti inte har någon riksdagsledamot över 65 år är i huvudsak två. Det ena är
att medlemmar över 65 år inte nomineras, det andra skälet är att de som trots allt nomineras inte
placeras på valbara platser.
För att citera en artikel i Dagens Nyheter 26 september 2018 om att det inte finns någon
socialdemokrat som är 65 år eller äldre i riksdagsgruppen. Där svarar partisekreterare Lena Rådström
”Vi har ett antal ledamöter om under denna mandatperiod kommer att fylla 65 år, men det är
uppenbart att vi inte nått hela vägen fram”. En dålig ursäkt menar vi, vi tycks inte ens tagit oss upp på
den vägen.
Vi har kongressbeslut på att varannan ledamot ska vara kvinna och ett kongressbeslut på att 25 procent
ska vara under 35 år.
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Nog borde vi som parti vara så insiktsfulla och mogna att vi ska kunna se till att vi har en
riksdagsgrupp som är en spegling av Sveriges väljarkår och en spegling av medlemsstrukturen i vårt
parti utan att behöva fatta beslut om att kvotera alla åldersgrupper.
När vi inte har en riksdag som speglar vare sig befolkningen, väljarkåren eller vår medlemstruktur
innebär det att någon grupp är ”överrepresenterad”. Det i sin tur medför att vi tappar kunskaper och
erfarenheter som är viktiga för beslutsfattande. De flesta av dagens riksdagsledamöter är födda på
1960, 1970 eller 1980-talet.
Tittar vi vidare på riksdagsgruppen är en övervägande del högutbildade, det är inget fel i sig.
Utbildning är alltid bra och viktigt men ur ett representativt perspektiv saknas arbetarnas erfarenheter
och kunskaper. En välutbildad befolkning är en av vårt lands framgångsfaktorer men det finns olika
utbildningar och alla har sitt värde.
All forskning om arbetsgrupper visar just att en blandning av ålder, kön, kompetens och
erfarenheter ger det bästa resultatet. Det är med all sannolikhet giltigt även i det politiska arbetet och
beslutsfattandet.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att riksdagsgruppen fortsättningsvis ska vara en spegling av väljarkåren
att arbetarekommuner och valberedningar ges ett tydligt ansvar och samt ges förutsättningar för arbetet
med att uppfylla uppdraget att riksdagsgruppen fortsättningsvis ska spegla väljarkåren
att beslutet om kvotering av gruppen 18-35 år upphävs
att motionen skickas till partikongressen
Elisabet Brolin och Charlotte Franzelius
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P2 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Motionärerna lyfter i sin motion vikten av att vårt parti behöver spegla samhället. Det är alltid en
viktig och aktuell fråga då vårt samhälle ständigt förändras. Det är helt nödvändigt att vårt parti ser
och tar tillvara på de äldres kompetens. Samtidigt är det de unga som kommer att i framtiden få
hantera de beslut som vi fattar politiskt idag. Vi har länge haft problem med att få tillräckligt många
unga att ställa upp till olika förtroendeuppdrag vilket lett till åtgärder för att främja unga på listorna.
Utifrån detta anser vi att det vore förhastat att ta bort åtgärden som rör andelen unga på listorna.
Däremot är det viktigt att även äldres kompetens tas till vara. Att arbetarekommunerna uppmanas att i
ökad utsträckning nominera även äldre över 65 bedömer vi vara en bra åtgärd. Men att sträva efter att
listan exakt ska spegla åldersstrukturen i samhället blir en något snäv hållning. Motionärerna själva
lyfter till exempel fram ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke nämligen behovet av ett arbetarparti
som också måste representera arbetarna. Utöver ovanstående vill distriktsstyrelsen förtydliga att
distriktskongressen inte har motionsrätt till partikongress, däremot har arbetarekommunerna
motionsrätt till ordinarie partikongress.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion 3, 4.
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att anse att-sats 1, 2 besvarad.

Motion P3 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Solna
Motivering
I den riksdag som valdes 9 september 2018 är sex av 349 ledamöter över 65 år, det motsvarar knappt
två procent. Ingen av dessa sex personer representerar vårt parti, Socialdemokratiska Arbetarepartiet!
Sett till hela väljarkåren utgör åldersgruppen 65 år och äldre 26 procent.
Trots att andelen av Sveriges befolkning som är 65 år och äldre ökar minskar representationen i
riksdagen. Inte nog med att andelen 65 år och äldre ökar i Sverige, vi lever ett friskare liv allt längre.
Det betyder också att de som är 65 år och äldre är fullt kapabla att inneha ett riksdagsuppdrag.
Riksdagen ska representeras av alla generationer. De representerar olika erfarenheter och har olika
historiska erfarenheter med sig, något som är viktigt i ett beslutsfattande.
Huvudskälen till att vårt parti inte har någon riksdagsledamot över 65 år är i huvudsak två. Det ena är
att medlemmar över 65 år inte nomineras, det andra skälet är att de som trots allt nomineras inte
placeras på valbara platser.
För att citera en artikel i Dagens Nyheter 26 september 2018 om att det inte finns någon
socialdemokrat som är 65 år eller äldre i riksdagsgruppen. Där svarar partisekreterare Lena Rådström
”Vi har ett antal ledamöter om under denna mandatperiod kommer att fylla 65 år, men det är
uppenbart att vi inte nått hela vägen fram”. En dålig ursäkt menar vi, vi tycks inte ens tagit oss upp på
den vägen.
Vi har kongressbeslut på att varannan ledamot ska vara kvinna och ett kongressbeslut på att 25 procent
ska vara under 35 år.
Nog borde vi som parti vara så insiktsfulla och mogna att vi ska kunna se till att vi har en
riksdagsgrupp som är en spegling av Sveriges väljarkår och en spegling av medlemsstrukturen i vårt
parti utan att behöva fatta beslut om att kvotera alla åldersgrupper.
När vi inte har en riksdag som speglar vare sig befolkningen, väljarkåren eller vår medlemstruktur
innebär det att någon grupp är ”överrepresenterad”. Det i sin tur medför att vi tappar kunskaper och
erfarenheter som är viktiga för beslutsfattande. De flesta av dagens riksdagsledamöter är födda på
1960, 1970 eller 1980-talet.
Tittar vi vidare på riksdagsgruppen är en övervägande del högutbildade, det är inget fel i sig.
Utbildning är alltid bra och viktigt men ur ett representativt perspektiv saknas arbetarnas erfarenheter
och kunskaper. En välutbildad befolkning är en av vårt lands framgångsfaktorer men det finns olika
utbildningar och alla har sitt värde.
All forskning om arbetsgrupper visar just att en blandning av ålder, kön, kompetens och
erfarenheter ger det bästa resultatet. Det är med all sannolikhet giltigt även i det politiska arbetet och
beslutsfattandet.
Med hänvisning till ovanstående yrkas
att riksdagsgruppen fortsättningsvis ska vara en spegling av väljarkåren
att arbetarekommuner och valberedningar ges ett tydligt ansvar och samt ges förutsättningar för arbetet
med att uppfylla uppdraget att riksdagsgruppen fortsättningsvis ska spegla väljarkåren
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att beslutet om kvotering av gruppen 18-35 år upphävs
att motionen skickas till partikongressen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att anta motionen som kongressens egen
S- kvinnor och Pensionsutskottet i Solna
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P3 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Motionärerna lyfter i sin motion vikten av att vårt parti behöver spegla samhället. Det är alltid en
viktig och aktuell fråga då vårt samhälle ständigt förändras. Det är helt nödvändigt att vårt parti ser
och tar tillvara på de äldres kompetens. Samtidigt är det de unga som kommer att i framtiden få
hantera de beslut som vi fattar politiskt idag. Vi har länge haft problem med att få tillräckligt många
unga att ställa upp till olika förtroendeuppdrag vilket lett till åtgärder för att främja unga på listorna.
Utifrån detta anser vi att det vore förhastat att ta bort åtgärden som rör andelen unga på listorna.
Däremot är det viktigt att även äldres kompetens tas till vara. Att arbetarekommunerna uppmanas att i
ökad utsträckning nominera även äldre över 65 bedömer vi vara en bra åtgärd. Men att sträva efter att
listan exakt ska spegla åldersstrukturen i samhället blir en något snäv hållning. Motionärerna själva
lyfter till exempel fram ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke nämligen behovet av ett arbetarparti
som också måste representera arbetarna. Utöver ovanstående vill distriktsstyrelsen förtydliga att
distriktskongressen inte har motionsrätt till partikongress, däremot har arbetarekommunerna
motionsrätt till ordinarie partikongress.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion P4 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Sundbyberg
Motivering
I den riksdag som valdes 9 september 2018 är sex av 349 ledamöter över 65 år, det motsvarar knappt
två procent. Ingen av dessa sex personer representerar vårt parti - Socialdemokratiska Arbetarepartiet!
Sett till hela befolkningen utgör åldersgruppen 65 år och äldre ungefär 20 procent.
Trots att andelen av Sveriges befolkning som är 65 år och äldre ökar minskar representationen i
riksdagen. Inte nog med att andelen 65 år och äldre ökar i Sverige, vi lever ett friskare liv allt längre.
Det betyder också att de som är 65 år och äldre är fullt kapabla att inneha ett riksdagsuppdrag.
Riksdagen ska representeras av alla generationer. De representerar olika erfarenheter och har olika
historiska erfarenheter med sig, något som är viktigt i ett beslutsfattande. Huvudskälen till att vårt parti
inte har någon riksdagsledamot över 65 år är i huvudsak två. Det ena är att medlemmar över 65 år inte
nomineras, det andra är att de som trots allt nomineras inte placeras på valbara platser. För att citera en
artikel i Dagens Nyheter 26 september 2018 om att det inte finns någon socialdemokrat som är 65 år
eller äldre i riksdagsgruppen. Där svarar partisekreteraren ”Vi har ett antal ledamöter som under denna
mandatperiod kommer att fylla 65 år, men det är uppenbart att vi inte nått hela vägen fram”.
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Vi har kongressbeslut på att varannan ledamot ska vara kvinna och kongressbeslut på att 25 procent
ska vara under 35 år. Nu behöver vi föra en diskussion om betydelsen av äldres inflytande i politiken.
Nog borde vi som parti vara så insiktsfulla och mogna att vi ska kunna se till att vi har en
riksdagsgrupp som bättre speglar Sveriges väljarkår och medlemsstrukturen i vårt parti utan att behöva
fatta beslut om att kvotera alla åldersgrupper?
När vi inte har en riksdag som speglar väljarkåren innebär det att vi tappar kunskaper och erfarenheter
som är viktiga för beslutsfattande. De flesta av dagens riksdagsledamöter är födda under 1960-, 1970eller 1980-talen. All forskning om arbetsgrupper visar just att en blandning av ålder, kön, kompetens
och erfarenheter ger det bästa resultatet. Det är med all sannolikhet giltigt även i det politiska arbetet
och beslutsfattandet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Arbetarekommunens yttrande
Arbetet med att ta fram förslag till riksdagslistor sköts av respektive partidistrikt av den valbe-redning
som antas av ombud från distriktets arbetarekommuner. Valberedning har i sitt uppdrag att ta hänsyn
till flera faktorer, inte minst de två kongressbeslutade riktlinjerna om kandidater under 35 år och
varannan kvinna. Därtill finns det lokala faktorer som respektive distrikt vill prioritera. Slutligen har
valberedningen att hantera förslaget på listor utifrån de kandidater som nominerats.
Med det sagt bör det vara görligt att se över hur arbetet med att få in nomineringar går till i syfte att
öka antalet nomineringar och få till förslag som bättre speglar väljarkårens sammansättning. Det
centrala uppdraget för beredningen är att få fram förslag av bra socialdemokratiska kandi-dater.
Styrelsen delar inte motionärernas vilja om en skarp formulering i valberedningens upp-drag. Detta då
det riskerar att skapa låsningar i valberedningens arbete. Styrelsen anser dock att det är en viktig
motion i en viktig fråga som bör diskuteras på distriktsnivå.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att partidistriktets styrelse ges i uppdrag att agera för att framtida socialdemokratiska riksdagsgrupper
bättre speglar väljarkåren också när det gäller äldre
att arbetarekommuner och valberedningar ges ett tydligt uppdrag att i sitt nomineringsarbete svara för
att äldre representeras på valbara platser
att Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen.
Christina Fjellström, Anette Pettersson, Karin Holmberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P4 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
Motionärerna lyfter i sin motion vikten av att vårt parti behöver spegla samhället. Det är alltid en
viktig och aktuell fråga då vårt samhälle ständigt förändras. Det är helt nödvändigt att vårt parti ser
och tar tillvara på de äldres kompetens. Samtidigt är det de unga som kommer att i framtiden få
hantera de beslut som vi fattar politiskt idag. Vi har länge haft problem med att få tillräckligt många
unga att ställa upp till olika förtroendeuppdrag vilket lett till åtgärder för att främja unga på listorna.
Utifrån detta anser vi att det vore förhastat att ta bort åtgärden som rör andelen unga på listorna.
Däremot är det viktigt att även äldres kompetens tas till vara. Att arbetarekommunerna uppmanas att i
ökad utsträckning nominera även äldre över 65 bedömer vi vara en bra åtgärd. Men att sträva efter att
listan exakt ska spegla åldersstrukturen i samhället blir en något snäv hållning. Motionärerna själva
lyfter till exempel fram ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke nämligen behovet av ett arbetarparti
som också måste representera arbetarna. Utöver ovanstående vill distriktsstyrelsen förtydliga att
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distriktskongressen inte har motionsrätt till partikongress, däremot har arbetarekommunerna
motionsrätt till ordinarie partikongress.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 2.
att anse att-sats 1, 3 besvarad.

Motion P5 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Nacka
Motivering
Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
I den riksdag som valdes 9 september 2018 är sex av 349 ledamöter över 65 år, det motsvarar knappt
två procent. Ingen av dessa sex personer representerar beklagligt nog Socialdemokratiska
Arbetarepartiet, vårt parti. Sett till hela väljarkåren utgör åldersgruppen 65 år och äldre 26 procent,
alltså nästan en tredjedel. Detta trots att andelen av Sveriges befolkning, som är 65 år och äldre ökar,
minskar representationen i riksdagen.
Riksdagen ska representeras av alla generationer. De ska representera olika erfarenheter och ha så
olika livs- och arbetslivserfarenheter med sig som möjligt.
.Med hänvisning till ovanstående yrkas
att distriktsstyrelsen och dess valberedning får i uppdrag att uppmana arbetarekommunerna
att i ökad utsträckning nominera äldre över 65 och
att distriktets valberedning får i uppdrag att utforma en riksdagslista som speglar väljarkårens faktiska
sammansättning, i syfte att få en representativ riksdagsgrupp, som också speglar väljarkårens
åldersspridning.
.
Gunnel Nyman Gräff Åsa Norrman-Grenninger Majvie Swärd
Eva Åhlström Ewa Jäderberg Bushra Albazi
Lovisa Emanuelsson
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som AK:s egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att distriktsstyrelsen och dess valberedning får i uppdrag att uppmana arbetarekommunerna
att i ökad utsträckning nominera äldre över 65 och
att distriktets valberedning får i uppdrag att utforma en riksdagslista som speglar väljarkårens faktiska
sammansättning, i syfte att få en representativ riksdagsgrupp, som också speglar väljarkårens
åldersspridning.
Gunnel Nyman Gräff, sa Norrman-Grenninger, Majvie Swärd, Eva Åhlström, Ewa Jäderberg, Bushra
Abazi och Lovisa Emanuelsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P5 Riksdagsgruppen ska spegla väljarkåren
Föredragande: Helene Hellmark Knutsson
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Motionärerna lyfter i sin motion vikten av att vårt parti behöver spegla samhället. Det är alltid en
viktig och aktuell fråga då vårt samhälle ständigt förändras. Det är helt nödvändigt att vårt parti ser
och tar tillvara på de äldres kompetens. Samtidigt är det de unga som kommer att i framtiden få
hantera de beslut som vi fattar politiskt idag. Vi har länge haft problem med att få tillräckligt många
unga att ställa upp till olika förtroendeuppdrag vilket lett till åtgärder för att främja unga på listorna.
Utifrån detta anser vi att det vore förhastat att ta bort åtgärden som rör andelen unga på listorna.
Däremot är det viktigt att även äldres kompetens tas till vara. Att arbetarekommunerna uppmanas att i
ökad utsträckning nominera även äldre över 65 bedömer vi vara en bra åtgärd. Men att sträva efter att
listan exakt ska spegla åldersstrukturen i samhället blir en något snäv hållning. Motionärerna själva
lyfter till exempel fram ytterligare en viktig aspekt att ha i åtanke nämligen behovet av ett arbetarparti
som också måste representera arbetarna. Utöver ovanstående vill distriktsstyrelsen förtydliga att
distriktskongressen inte har motionsrätt till partikongress, däremot har arbetarekommunerna
motionsrätt till ordinarie partikongress.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1.
att anse att-sats 2 besvarad.

Motion P6 Att stärka kunskapen och motståndskraften mot nationalisering genom till
exempel studier
Nacka
Motivering
Nationalismens starka framfart måste ha något att göra med att humaniora, historia och bildning har en
alltför svag ställning i vårt samhälle. SDs ideologi och politik har fått ett allt starkare fäste i
väljarkåren. Det är dags att vi socialdemokrater på allvar skapar en medveten motaktion, som
medvetandegör väljarkåren om vad en nationalistisk politik i grunden står för. Vi behöver bli säkrare i
vår egen argumentation mot dessa strömningar.
Vi vet att humaniora och kultur skapar bättre förutsättningar att kunna leva oss in i andra människors
villkor. Klyftor och segregation såväl ekonomiska som kulturella är farligt för ett samhälles
utveckling. Det gäller att nu slå vakt om demokratin och det öppna samhället för att ”knäcka SDkoden” och få en revansch för ett mänskligare och mer jämlikt samhälle. Det är bråttom. Vi behöver
kunna försvara och utveckla de mänskliga fri- och rättigheterna, de fria medierna, den fria forskningen
och den oberoende rättsskipningen skriver Håkan Holmberg i sin bok ”Den farliga mångfalden”.
Sammanfattningsvis utgör de nationalistiska Sverige demokraternas världsbild ett hot mot Sverige
som nation, ett hot mot vår gemenskap, mot den Svenska modellen och mot tilliten till varandra och
samhället.
Att studera är ett verktyg för att få kunskap och därmed starkare motståndskraft mot förledande
agitation, förvanskade fakta och rena angrepp på Socialdemokratin. En Studiesatsning i detta ämne bör
arbetas fram och genomföras i samverkan med intresserade arbetarkommuner och sidoorganisationer
och kunna erbjudas alla medlemmar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att distriktsstyrelsen tar initiativ för att fördjupa kunskapen om SDs politik och ideologi syfte
att stärka vårt agerande på lokal och regional nivå
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Gunnel Nyman Gräff, Åsa Norrman-Grenninger, MajvieSwärd, Johanna Kvst, Eva Åhlström, Ewa
Jäderberg, Bushra Albazi och Lovisa Emanuelsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P6 Att stärka kunskapen och motståndskraften mot
nationalisering genom till exempel studier
Föredragande: Sara Kukka Salam
Motionärerna oroas över att nationalismen som ideologi vinner allt större mark i Sverige. För att
motverka detta föreslår motionärerna att Distriktsstyrelsen tar initiativ till en studiesatsning för att
fördjupa kunskapen om SDs politik och ideologi. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att
utbildning är ett bra verktyg för att vässa våra medlemmars möjlighet att ta debatten mot
Sverigedemokraternas värderingar. Enligt partiets stadgar så ligger dock det grundläggande ansvaret
att utbilda medlemmar på arbetarekommunerna. För att uppfylla det studieansvar som enligt
partistadgan åligger arbetarekommunerna förutsätter distriktsstyrelsen att varje arbetarekommuns
styrelse har minst en förtroendevald studieledare och en budgetpost avsatt för studier. Denne har till
uppgift att organisera både politiska och organisatoriska utbildningar inom sin arbetarekommun. På
grund av arbetarekommunernas olika förutsättningar att tillgodose detta behov har Distriktsstyrelsen
dock beslutat att partidistriktet tillhandahåller medlemsutbildning steg 1 och steg 2 centralt i
Stockholm. Medlemsutbildning steg 3 tillhandahålls av partistyrelsen på olika platser i landet.
Medlemsutbildning steg 1 genomförs av partidistriktet en lördag i månaden och medlemsutbildning
steg 2 genomförs en lördag varannan månad. Dessa är öppna för alla medlemmar och pågår kl 10-16
vid partihögkvarteret på Sveavägen. Utbildningarna leds av distriktets handledarlag som består av ett
tiotal ideella handledare som har god erfarenhet av att hålla kurser. Utbildningarna berör partiets
ideologi, historia och organisation. Datum och anmälningslänk till dessa finns på
www.socialdemokraternaistockholm.se/studier. För att underlätta den organiseringen av studier i
arbetarekommunerna så har distriktsstyrelsen antagit en studieplan som gäller 2017-2019. I
studieplanen går att läsa att distriktets studieorganisation är baserad på fem studiekluster där varje
kluster består av fem kommuner. Varje kluster har haft en sammankallande kommun. Idén med
klusterorganisationen är att underlätta för arbetarekommunernas studieledare att samarbeta för att
organisera studier tillsammans med närliggande kommuner. Distriktsstyrelsen uppmanar därför
motionärerna att lyfta frågan om att anordna studier om SD:s politik med sin lokala studieledare i sin
arbetarekommun som i sin tur kan organisera en sådan tillsammans med övriga studieledare i det
studiekluster dit Nacka arbetarekommun tillhör.
Under 2017-2018 har studieklusterna sett ut enligt följande: Studiekluster 1: Botkyrka, Huddinge,
Nykvarn, Salem och Södertälje Studiekluster 2: Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö
Studiekluster 3: Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåker Studiekluster 4: Ekerö, Lidingö,
Sollentuna, Solna och Sundbyberg Studiekluster 5: Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby
och Vallentuna
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion P7 God föreningsmiljö inom Socialdemokraterna
Huddinge
Motivering
Så säkerställer vi god föreningsmiljö inom socialdemokraterna.
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Många timmar läggs ner ideellt på engagemang och utveckling för Sverige genom socialdemokratiska
partiet. Många människor knyter sina vänskapsband och satsar sin tid och sitt hjärta för politiken och
partiet. Men alla mår inte bra under resan tillsammans med oss. Det måste vi tillse.
Kongressen föreslås därför besluta
att socialdemokratiska ledare i alla nivåer genomgår kurser återkommande likt de som finns inom
konceptet “Trygga möten” för att motverka trakasserier, negativ särbehandling och kränkningar.
att socialdemokraternas kansli ser över möjligheten att strukturerat och organiserat arbeta med
föreningsmiljö på liknande sätt som man arbetar med arbetsmiljö på arbetsplatser i syfte att stödja,
stötta och styra mot stund föreningskultur fri från trakasserier.
att medlemskapets villkor ses över så att det blir tydligare vilka sanktioner som kan tas till när
medlemmar bryter mot spelregler och överenskommelser som ska gälla samt möjligheten att utesluta
en medlem.
Bakgrund
I arbetslivet tycker vi alla idag att det är självklart med god arbetsmiljö. Vi har arbetsmiljölagar som
skyddar arbetstagaren. Vi har sanktioner att ta till mot förövare och stöd att ge till den som är utsatt. Vi
var muskler, metoder och kompetens för att jobba främjande och stärkande med en god arbetsmiljö.
Men vi saknar struktur, roller, ramar och sanktioner när det kommer till det frivilliga arbetet.
Vi behöver ändra på det. Vi behöver se till att de som kämpar och lägger ner sin tid i föreningslivet
blir väl omhändertagna. Vi behöver tillse att maktmissbruk och lockelser som ligger i det häraden har
ett svar från vår organisation. Man ska veta vart man kan vända sig, man ska känna att man får stöd
och att det finns regelverk som man inte tummar på. Man vill kunna få stöd i det fall då det gått så
långt att livskvaliteten i övrigt blir lidande. Här har partiet ett ansvar, som vi givetvis tar på sina håll,
men inte tillräckligt och inte överallt.
Det är ingen rättighet att vara med i ett parti. Men det är en rättighet att känna sig trygg och
respekterad oavsett vilket sammanhang man är en del av. Och det ska vi se till att det är så. Efter förra
årets metoo-händelser är detta en av de åtgärder som behövs. Genom främjande aktiviteter,
organisering och ett starkare medlemskydd samt kodex för vad som gäller kring uppförande
medlemmar emellan kan vi bli starkare och tryggare tillsammans. I längden är det bättre för Sverige.
Louise Callenberg Trångsund

Motionssvar.
Att skicka motionen till distriktskongressen som sin egen
Motivering Motionären lyfter viktiga frågor kring tryggheten för alla som är aktiva inom
socialdemokraterna. Dessa frågor är väl reglerade inom arbetslivet och styrelsen delar åsikten att de
även behöver tas på allvar inom allt föreningsliv och för alla aktiva inom socialdemokraterna.
”Trygga möten”, inom exempelvis scoutrörelsen, syftar till att utbilda ledare så att de får kunskap och
mod att agera mot övergrepp, mobbning och kränkningar för att barn och ungdomar ska kunna vara
trygga på sin fritid.
Detta koncept skulle på ett mycket bra sätt kunna användas inom partiet för att på samma sätt kunna
utbilda våra ledare att agera i dessa frågor
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Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som sin egen.
Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att socialdemokratiska ledare i alla nivåer genomgår kurser återkommande likt de som finns inom
konceptet “Trygga möten” för att motverka trakasserier, negativ särbehandling och kränkningar.
att socialdemokraternas kansli ser över möjligheten att strukturerat och organiserat arbeta med
föreningsmiljö på liknande sätt som man arbetar med arbetsmiljö på arbetsplatser i syfte att stödja,
stötta och styra mot stund föreningskultur fri från trakasserier.
att medlemskapets villkor ses över så att det blir tydligare vilka sanktioner som kan tas till när
medlemmar bryter mot spelregler och överenskommelser som ska gälla samt möjligheten att utesluta
en medlem.
Louise Callenberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P7 God föreningsmiljö inom Socialdemokraterna
Föredragande: Lars Bryntesson
Motionen behandlar en svår fråga som vi sannolikt kommer att behöva ägna större kraft åt i framtiden.
En viktig fråga i sammanhanget är hur vi å ena sidan ska kunna vara ett öppet parti, som välkomnar
många nya medlemmar, uppmuntrar kreativitet och utvecklar nya mötesformer, och å andra sidan
motverkar att vår öppenhet riskerar att missbrukas av personer som blir medlemmar med andra
avsikter än att stärka vår organisation och vårt syfte. Problem av detta slag kan uppstå av olika skäl.
Ofta handlar det om bristande förståelse och då är lösningen förbättrad kommunikation. Men ibland
handlar det om så kraftiga motsättningar att det inte kan lösas på annat sätt än genom att utöva makt, i
de mest extrema fallen att använda den yttersta av makt – uteslutning. Den problematik som beskrivs i
motionen delar vi med många andra öppna sammanslutningar, inte minst andra politiska föreningar
samt andra idéella och idéburna organisationer. Gemensamt för alla är att förmågan att åstadkomma en
god föreningsmiljö i stor utsträckning är en fråga om att utöva gott ledarskap. Och det är givetvis
viktigt, på alla våra nivåer. Vårt ledarskap måste utgå från att varje person som ansluter sig till en
Socialdemokratisk förening gör det därför att vederbörande delar våra grundläggande värderingar och
vill verka gemensamt med andra för att de ska få så stort genomslag i samhället som möjligt. Eftersom
vi är en öppen förening har vi inte några särskilda krav, t ex tester, för att bli godkänd som medlem.
Distriktsstyrelsens uppfattning är att det är viktigt att slå vakt om denna öppenhet. Rätten att
organisera sig politiskt är självklar för oss, och har varit en grundläggande uppfattning sedan vår
rörelse startade. Den är inte lika självklar i andra delar av världen, och dessvärre ser vi också i vårt
eget land hot mot denna demokratiska rättighet. En paradox är att under senare tid har också
föreningar som vill avskaffa grundläggande demokratiska rättigheter vuxit sig allt starkare.
Demokratin har blivit alltmer hotad. Kampen för att slå vakt om öppenhet och demokrati måste föras i
alla dimensioner. Politiskt, opinionsmässigt och även organisatoriskt inom vårt eget parti. Frågan om
att kunna utesluta medlemmar är i den dimensionen långt ifrån enkel. Det får aldrig bli ett alternativ att
utesluta medlemmar därför att de är obekväma eller utgör ett ”arbetsmiljöproblem” för andra. Däremot
kan det bli aktuellt om de aktivt motverkar partiets grundläggande idéer eller saboterar vår
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verksamhet. Distriktsstyrelsen delar motionens problembeskrivning, men tror inte att det finns några
enkla lösningar på dem. Istället krävs ett ständigt och omfattande arbete som fokuserar bland annat
ledarskap, internkommunikation, partikultur och konflikthantering. Det exempel som motionen tar
upp, ”trygga möten”, ger ett bra stöd och kan med fördel användas. Vi ser också att detta kan ha en
plats i den utbildningsverksamhet som är under utveckling. Däremot vill vi inte låsa detta genom ett
kongressbeslut, liksom vi tidigare inte velat detaljstyra utbildningsverksamheten genom beslut om
särskilda politiska teman. Mot den bakgrunden föreslår distriktsstyrelsen att den första att-satsen ska
anses besvarad. Distriktsstyrelsen delar inte bedömningen att det fullt ut går att överföra rätten till god
arbetsmiljö, och reglering genom arbetsmiljölagar, på föreningslivet. Skillnaden mellan att vara
anställd och att vara föreningsaktiv är alltför stor. Därmed är det sannolikt mer framgångsrikt att ta del
av erfarenheter från andra delar av föreningslivet, t ex när det gäller konfliktlösning. När det gäller
frågan om medlemskapets villkor, sanktioner mot medlemmar som bryter mot spelregler och
möjligheten att utesluta medlemmar är det inte en fråga som kan hanteras specifikt av partidistriktet.
Den måste hanteras gemensamt för hela landet. Vi har noterat att det också finns en medvetenhet om
detta på riksnivå.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2, 3.
att anse att-sats 1 besvarad.

Motion P8 Datorbaserade medlemsutbildningar på distans
Vallentuna
Motivering
Världen är i ständig förändring och med nya tider kommer nya möjligheter. Vi socialdemokrater
strävar efter att vara ett folkrörelseparti och med detta kommer också att vi måste vara i samklang med
det samhälle vi verkar i. Med en fot i det gamla måste vi ta nya steg in i framtiden.
Ett av problemen med att engagera sig aktivt idag är tidsbristen många har. Föreningsliv utöver
partiengagemanget, familj, arbetstid och pendling till arbetet tar tid och minskar möjligheterna för
många medlemmar och sympatisörer att engagera sig efter de förutsättningar de har. Det betyder att vi
måste se på alternativa former att engagera sig och utbilda sig för att kunna matcha medlemmars
vardag och möjliggöra en bredare medlemsbas.
Ser vi till de studier som erbjuds medlemmar idag ligger dessa på kvällstid eller på helger. De
medlemmar som arbetar skift, bor avlägset, pendlar långa sträckor, har barn med aktiviteter etc får
svårt att kunna tillgodogöra sig det utbildningsutbud som finns. Vi måste bli bättre på att använda de
möjligheter som ny teknik innebär. Kurser bör också erbjudas via distans för att möjliggöra att
medlemmar kan utbilda sig på tider som matchar deras privatliv. Socialdemokraterna i Stockholms län
bör som en grund erbjuda medlemsutbildningarna steg 1 och 2 via datorbaserad distansinlärning samt
beredda möjligheten till kurser och föreläsningar via webbaserade lösningar. Exempelvis enligt
konceptet MOOC (Massive Open Online Course). Något som bland annat erbjuds från lärosäten som
KTH.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län påbörjar ett arbete för att erbjuda datorbaserade
medlemsutbildningar på distans (steg 1 och 2)
att Socialdemokraterna i Stockholms län utvärderar möjligheten till utökat kursutbud på distans
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att Socialdemokraterna i Stockholms län utvärderar möjligheten att erbjuda medlemsutbildningar
under dagtid på veckodagar
David Thell
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-07, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P8 Datorbaserade medlemsutbildningar på distans
Föredragande: Sara Kukka Salam
Motionären lyfter det mycket angelägna ämnet om att säkerställa att alla medlemmar ges tillgång till
medlemsutbildningar. Motionären är oroad över att medlemmar som lever under tidspress med arbete
och familj eller arbetar skift har svårt att hinna tillgodogöra sig de medlemsutbildningar steg 1 och 2
som partidistriktet idag erbjuder. Som en lösning på detta föreslår motionären att
medlemsutbildningarna ska erbjudas i digital form samt på dagtid under vardagar. Vidare vill
motionären att Socialdemokraterna i Stockholms län utvärderar möjligheten till utökat kursutbud på
distans. Enligt partiets stadgar så ligger det grundläggande ansvaret att utbilda medlemmar på
arbetarekommunerna. På grund av arbetarekommunernas olika förutsättningar att tillgodose detta
behov har distriktsstyrelsen beslutat att partidistriktet tillhandahåller medlemsutbildning steg 1 och
steg 2 centralt i Stockholm. Medlemsutbildning steg 3 tillhandahålls av partistyrelsen på olika platser i
landet. Medlemsutbildning steg 1 genomförs av partidistriktet en lördag i månaden och
medlemsutbildning steg 2 genomförs en lördag varannan månad. Dessa är öppna för alla medlemmar
och pågår kl 10-16 vid partihögkvarteret på Sveavägen. Utbildningarna leds av distriktets handledarlag
som består av ett tiotal ideella handledare som har god erfarenhet av att hålla kurser. Distriktets
handledarlag besöker även gärna på begäran arbetarekommunerna och ordnar lokala
medlemsutbildningar om underlag finns. De håller även specifika kunskapspass om olika ämnen.
Kontaktuppgifter till handledarlaget förmedlas via distriktets studieledning. Distriktsstyrelser ser
positivt på att alla medlemmar som erhåller förtroendeuppdrag för partiet genomgår dessa
utbildningar. Dessa är ett sätt för oss att säkerställa att alla våra folkvalda politiker delar
socialdemokratins grundläggande värderingar och har kunskap om vår organisation och historia. I
dagsläget har ingen efterfrågan på medlemsutbildningar på dagtid under vardagar kommit
distriktsstyrelsen till känna. Skulle så ske så gör vi vårt bästa för att tillmötesgå den förfrågan. Det
förutsätter att ett underlag med intresserade deltagare inkommer till distriktets förtroendevalda
studieledning som i dagsläget består av Lars Bryntesson och Sara Kukka-Salam. Idag finns allt
utbildningsmaterial att ladda ner på socialdemokraternas studieportal www.socialdemokraterna.abf.se.
Genom att läsa de tre texthäftena (Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation) som tillhör
medlemsutbildning steg 1 och steg 2 kan medlemmar tillgodogöra sig den kunskap som lärs ut på
medlemsutbildningarna. Distriktsstyrelsen ser därför i nuläget inget behov av att utveckla en
distansutbildning för medlemsutbildningarna steg 1 och 2. Distriktets studieledning utvärderar ständigt
behovet av fler studier i regionen. Under 2018 identifierades ett behov av att anordna
fördjupningsstudier inom ideologi. Det resulterade i en fördjupningskurs om jämlikhet som
anordnades tillsammans med Stockholms arbetarekommuns partidistrikt i december 2018. I dagsläget
ser vi inget behov av att utöka distansutbildningarna då mycket kunskap om olika politiska ämnen
finns att hitta online. Vi ser däremot ett stort behov av fler fysiska utbildningstillfällen i regionen.
Flertalet av de nya medlemmarna efterfrågar fler tillfällen att få träffas och prata politik. För att
uppfylla det studieansvar som enligt partistadgan åligger arbetarekommunerna förutsätter vi att varje
arbetarekommuns styrelse har minst en förtroendevald studieledare och en budgetpost avsatt för
studier. För att underlätta organiseringen av studier så har distriktsstyrelsen antagit en studieplan som
gäller 2017-2019. I studieplanen går att läsa att distriktets studieorganisation är baserad på fem
studiekluster där varje kluster består av fem kommuner. Idén med klusterorganisationen är att
underlätta för arbetarekommuner att samarbeta för att utöka sitt underlag för medlemsstudier.
Distriktsstyrelsen ser den låga anmälningsfrekvensen till medlemsstudierna som den största
utmaningen i regionen. En del arbetarekommuner använder distriktets erbjudande flitigt medan andra
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inte informerar sina medlemmar om denna möjlighet i någon större utsträckning. Datum och anmälan
till distriktets medlemsstudier sker på www.socialdemokraternaistockholm.se/studier. I nedanstående
tabell syns anmälningsfrekvensen för 2018 för respektive arbetarekommun. De arbetarekommuner
som saknas har inte haft någon deltagare på utbildningarna under 2018. Som syns i tabellen så är det
anmälda antalet betydligt lägre än antalet nyvärvade medlemmar i partidistriktet, antalet medlemmar
som har förtroendeuppdrag inom partiet eller inom den kommunala demokratin. Här finns således stor
potential för utveckling. De medlemmar som gått utbildningarna ger dem höga betyg i
utvärderingarna. Medlemsutbildningarna erbjuds även på engelska en gång varje termin.
Botkyrka 6
Haninge 11
Huddinge 6
Järfälla 15
Lidingö 10
Nacka 10
Norrtälje 5
Sigtuna 4
Sollentuna 5
Solna 23
Sundbyberg 4
Södertälje 6
Tyresö 1
Täby 8
Upplands Väsby 10
Vaxholm 4
Värmdö 4
Österåker 1
Nynäshamn 1
Ekerö 1
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 2.
att anse att-sats 3 besvarad.

Motion P9 Demokratin måste försvaras
Nacka
Motivering
Demokratin måste försvaras
Det som händer i stora delar av världen nu är fruktansvärt. Under hela efterkrigstiden har en stor del av
världen bekänt sig till demokratiska styrformer för ett land. Låt vara att det många gånger och i många
länder varit något av en läpparnas bekännelse. Det senaste årtiondena har den så kallade liberala
demokratin ifrågasatts också i länder som tidigare har betraktats som demokratiska i statsveteskaplig
mening.
Vi ser många exempel på länder där nu demokratiska styrformer tydligt betraktas som ett hinder för att
styra ett samhälle. Polen, Ungern, Turkiet, Ryssland, Filipinerna, Brasilien, USA. Det är en minst sagt
oroande utveckling som pågår, med relativt stora politiska partier i många länder och med styrande
partier i dem som nämns ovan.
Denna politiska utveckling med partier som är nationalistiska, högerextrema, rasistiska och som
förordar isolering från omvärlden har det senaste årtiondet vuxit sig allt starkare också i Sverige. Vi
kan kalla dem fascistiska, nazistiska eller vägra att ge någon bestämd "etikett". Det är tyvärr först
efteråt som man i detalj kan analysera vad de var och är. Än så länge har de demokratiska partierna i
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Sverige lyckats väl med att stå emot och inte ge dessa partier ett avgörande inflytande över
samhällutvecklingen.
I Sverige har vi under årtionden vant oss vid att leva i en av världens mest utvecklade demokratier. Vi
har tagit det för givet. Långsamt har det vuxit fram motkrafter till denna demokrati. Idag finns det ett
parti som i grunden ifrågasätter våra demokratiska institutioner och vår möjlighet att leva i frihet.
Detta parti får närmare en femtedel av våra röster vid de allmänna valen. Detta parti är dag ett reellt
hot mot vårt sätt att leva i frihet och att lita på våra medmänniskor.
Under nazitiden i Tyskland under 30-talet var det framförallt det socialdemokratiska partiet i Sverige
som hindrade Sverige från att "bli" nazistiskt. Om det kan man bland annat läsa i Björn Elmbrants
utmärkta och genomarbetade bok "Innan mörkret faller".
Vi socialdemokrater måste lära oss mer om fascismen och dess mekanismer. Vi måste lära oss mer om
hur demokratin fungerar och hur vi kan medverka till att Sverige förblir demokratiskt. Vi måste helt
enkelt ägna oss åt ideologisk skolning.
Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren skrev för nästan exakt tio år sedan boken "Vad är
socialdemokrati?" med underrubriken "En bok om idéer och utmaningar"; utgiven av dåvarande
Arbetarrörelsens Tankesmedja. Vi behöver egentligen ett nytryck av denna utmärkta bok, med
uppdateringar av det som händer idag, tio år sedan boken gavs ut.
Jag önskar att Socialdemokraterna i Stockholms län medverkar till att Socialdemokraterna publicerar
och sprider kunskap om socialdemokratin och hur den radikalt skiljer sig värderingsmässigt från
fascismen och nazismen. Vilka mekanismer som gör att folk ansluter sig och röstar på partier med
fascistoida tendenser. Och hur vi motverkar sådana tendenser.
Med hänvisning till vad som ovan sagts föreslås
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att kunskap om den socialdemokratiska ideologin och hur
den värderingsmässigt i grunden skiljer sig från fascistisk ideologi och fascistiska värderingar
publiceras och sprids.
Nacka den 23 november 2018
Carl-Magnus Grenninger
Västra Sicklaöns s-förening
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som AK:s egen.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att kunskap om den socialdemokratiska ideologin och hur
den värderingsmässigt i grunden skiljer sig från fascistisk ideologi och fascistiska värderingar
publiceras och sprids.
Carl-Magnus Grenninger
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion P9 Demokratin måste försvaras
Föredragande: Sara Kukka Salam
Motionären i sin motion det mycket aktuella ämnet om det minskade demokratiska utrymmet i flertalet
länder runtom i världen men även risken för att så skall ske i Sverige. På allt fler ställen väljs
auktoritära ledare som ifrågasätter demokratins grundprinciper. Bilden bekräftas av kartläggningen
Global Rights Index 2018 där det slås fast att det demokratiska utrymmet under året krympt i allt fler
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länder. Demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder, i 59 länder förekommer
massarresteringar av arbetstagare och antalet länder där arbetstagare utsätts för våld och dödshot har
på ett år ökat från 59 till 65. Utveckling är oroande och måste tas på allvar. För att bekämpa denna
negativa utveckling som föreslår motionären att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att
kunskap om den socialdemokratiska ideologin och hur den värderingsmässigt i grunden skiljer sig från
fascistisk ideologi och fascistiska värderingar publiceras och sprids. Idag säkerställer
Socialdemokraterna i Stockholms län att kunskap om den socialdemokratiska ideologin sprids bl.a.
genom partidistriktets medlemsstudier steg 1 och steg 2. På dessa heldagarsutbildningar går
handledarna igenom grunderna i Socialdemokratisk ideologi och och grundvärderingar. Dessa
utbildningar är öppna för medlemmar och för personer för andra nyfikna. På utbildningarna görs
tydligt att socialdemokratin ideologi bygger på demokrati och folkstyre - en rak motsats mot
högerextrema auktoritära ideologiers grundsyn på hur samhället ska organiseras. Den
socialdemokratiska ideologins grundvärderingar finns även publicerade i det aktuella
utbildningsmaterialet "Vår ideologi" som utgör basen för medlemsstudiernas innehåll. Denna skrift
finns att ladda ner på socialdemokraternas studieportal www.socialdemokraterna.abf.se. Idag
säkerställer Socialdemokraterna i Stockholms län att partiets grundvärderingar sprids på flera olika
sätt. Det sker bland annat genom utbildningar och genom traditionell folkrörelsekampanj i de enskilda
arbetarkommunerna där medlemmar står på gator och torg för att samtala med medmänniskor om
samhällsutvecklingen. Socialdemokraterna i Stockholms län arbetar även med ideologisk
opinionsbildning genom att medlemmar och förtroendevalda politiker deltar i den mediala debatten
genom debattartiklar och insändare. Utöver dessa metoder så har har partidistriktet en hemsida och en
Facebooksida där vi har möjlighet att publicera vår politik och kontrastera den mot andra ideologier.
Även de flesta enskilda arbetarekommuner har digitala plattformar där de kan publicera och sprida
aktuellt politisk material. I dessa plattformar publiceras redan idag ideologiskt innehåll som inte sällan
kontrasterar vår politik mot tex. Sverigedemokraternas politik. Distriktsstyrelsen delar motionärens
bild om att vi måste höja kunskapsnivån om auktoritära ideologier och kontrastera dem mot vår
ideologi. Med det sagt så anser inte distriktsstyrelsen att distriktsårskongressen bör besluta kring
innehållet i vad som ska publiceras i partiets olika kanaler. Vilket material som ska spridas och
publiceras i dessa kanaler avgörs av berörd arbetarekommun eller distriktskansli. Distriktsstyrelsen
uppmuntrar medlemmar att skriva politiska skrifter och delta i det politisk samtalet i både analog och
digital media. Dessa texter kan med fördel spridas via partiets olika digitala plattformar och vi
välkomnar att material skrivet av medlemmar skickas in till ledningen i respektive arbetarekommun
eller distriktsstyrelse. Slutligen vill vi lyfta fram att det årligen sker en nationell träff för alla distrikts
studieledare. Vi kommer i detta sammanhang att lyfta vikten av att partiet vässar sitt nationella
ideologiska utbildningsmaterial med hänvisning till den rådande utvecklingen där det demokratiska
utrymmet krymper i alltfler länder.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Trygghet i en ny tid – T
Motion T1 Ändra tullens uppdrag
Botkyrka
Motivering
De senaste åren har kriminaliteten ökat och man läser ofta om stölder som sker i Sverige och varorna
är spårlöst försvunna. Det facto är att de flesta varorna smugglas ut från Sverige.
Den svenska tullens uppdrag ligger inte att kontrollera vad som åker ut från Sverige. Man lägger ner
98% av verksamheten att kontrollera det som kommer in i Sverige. Endast 2% kontrolleras när msn
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lämnar Sverige. Fördelningen är skev och vi fortsätter låta utländska ligor komma till Sverige och
utföra brott när de vet att de tjänar pengar på det och är helt riskfritt marknad.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att man ändrar tullens uppdrag
att man lägger mer resurser på kontroller av bilar som lämnar Sverige.
Nina Lehtola
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T1 Ändra tullens uppdrag
Föredragande: Serkan Köse
Vi socialdemokrater anser att Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella
brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet reduceras. Därför
välkomnar distriktsstyrelsen den socialdemokratiskt ledda regeringens offensiva åtgärdspaket som ska
bekämpa internationella stöldligor. Åtgärderna stärker ansvariga myndigheters förebyggande arbete
och de brottsutredande åtgärderna intensifieras. Internationella stöldligor styrs ofta av huvudmän i sina
hemländer och opererar i flera länder runt om i Europa. I Sverige ligger den här typen av ligor bakom
drygt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölder av till exempel båtmotorer, bildelar och
jordbruksmaskiner. Nätverken är etablerade i Sverige sedan många år. Kriminaliteten har ökat i
omfattning i takt med att nätverken har blivit allt mer professionella och nya nätverk har tillkommit.
Stöldligornas verksamhet drabbar hela landet och medför såväl otrygghet som stora kostnader. Det
finns ett påtagligt behov av att vidta åtgärder för att försvåra för nätverken att bedriva och fördjupa sin
organiserade brottslighet i Sverige. Flera länder i Europa är utsatta för kriminalitet från inresande
brottsnätverk och grupperingarna rör sig snabbt mellan länderna. De drabbade länderna har mycket att
vinna på internationellt polissamarbete såväl med varandra som med polis i nätverkens
ursprungsländer. Sverige deltar exempelvis i det så kallade Empact-samarbetet (European
multidisciplinary platform against criminal threats), som startade 2011 och har till syfte att inom EU
motverka allvarlig organiserad brottslighet. Samarbetet samordnas av Europol och inkluderar bland
annat bekämpning av egendomsbrott genomförda av mobila, organiserade stöld- och inbrottsligor.
Empact bygger på operativt samarbete där medlemsländerna själva kan välja i vilken utsträckning och
i vilka projekt man vill delta. Det är av stor vikt att Polismyndigheten utvecklar Sveriges förmåga att
bli en bra samarbetspartner i internationellt, operativt polissamarbete och ökar möjligheterna att dra
nytta av det internationella samarbetet på området. Distriktsstyrelsen välkomnar den
socialdemokratiskt ledda regeringens beslut att ge Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen
i uppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i
Sverige. Det handlar om att långsiktigt förstärka de polisiära insatserna mot den aktuella brottsligheten
och säkerställa att organiserade tillgreppsbrott hanteras och utreds på ett ändamålsenligt sätt, med
effektiva metoder och med rätt resurser samt höja förmågan att delta i operativt, internationellt
polissamarbete mot organiserad tillgreppsbrottslighet. Regeringen har också gett Polismyndigheten,
Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Detta innebär att
myndigheterna ska analysera hur de, utifrån befogenheterna som respektive myndighet har, kan
samordna eller gemensamt vidta åtgärder som försvårar för internationella brottsnätverk att verka i
landet samt utvärdera och redovisa effekterna av vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 14 februari 2020. Regeringen har också vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa de internationella
stöldligorna. • Historisk satsning på polisen. Polismyndigheten får ta del av den största satsningen i
modern tid, 7,1 miljarder år 2018–2020. Med utgångspunkt i regeringens nationella
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brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, ska polisen försvåra för stöldligor. • Utförseln av
stöldgods ska förhindras. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får via ett
regeringsuppdrag i uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också
utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor. • Fler ska avtjäna fängelsestraff i sitt
hemland. Regeringen har sedan den tillträdde fört en aktiv dialog med flera länder, till exempel
Rumänien, för att underlätta att personer som döms i Sverige avtjänar sina fängelsestraff i hemlandet.
Regeringen vill dock att fler ska avtjäna straff i sina hemländer. Därför får Kriminalvården i uppdrag
att effektivisera arbetet med överföringar av fängelsestraff, och skyndsamhetskravet för att korta
handläggningstiderna utreds. • Möjligheten till kameraövervakning ska öka. Regeringen går fram med
ett lagförslag som innebär att tillståndskravet för kameraövervakning inom bland annat jord- och
skogsbruk tas bort. Lagförslaget underlättar också för polisen och kommuner att få tillstånd för
kamerabevakning. En utredning ser just nu också över möjligheten att ta bort det tillståndskrav som
gäller kameraövervakning för polisen och tullen. • Det internationella samarbetet ska öka. I fjol har
regeringen tagit flera initiativ internationellt för att bekämpa problemet med internationella stöldligor.
Regeringen förde bland annat dialoger med ursprungsländerna till stöldligorna, tog initiativ till
fördjupat internationellt polissamarbete och kommer att lägga fram initiativ till EU. • Utökad kontroll i
gränsnära områden. Regeringen kommer att ge Polismyndigheten i uppdrag att se över behovet av
vilka nya förutsättningar som behövs för kontroller i gränsnära områden. Åtgärder som kan vara
aktuella rör till exempel automatisk kamerabevakning med nummerplåts- och fordonsavkänning vid
våra gränsövergångar. Regeringen har också gett Tullverket resurser för att tullkontrollerna vid
gränsen. Tullkontrollerna syftar till att bekämpa både fusk vid deklarering och smuggling av illegala
varor. Regeringen ökade därför Tullverkets anslag med 115 miljoner kronor år 2018, 130 miljoner
kronor år 2019 respektive år 2020 och sedan varaktigt med 185 miljoner kronor från år 2021.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion T2 Resurser till Polis och Tull för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet och
beivra brott vid landets gränser
Haninge
Enskild motion
Motivering
Polis och tull har viktiga uppgifter vid landets gränser. En omfattande utförsel av stöldgods sker från
våra utskeppshamnar. Södertörn är ett centrum för detta genom vår hamn Nynäshamn. I hela landet
finns samma problem vid broar och hamnar vid landets gränser.
Arbetet med att stoppa denna kriminella verksamhet måste intensifieras. Det är idag för lätt att föra ut
stöldgods vilket uppmuntrar till mer stölder, vilka drabbar folk på Södertörn och i övriga delar av
landet. Stölder skulle minska när utförseln minskas.
En utökad kontroll skulle få goda effekter på en rad områden som smuggling, trafficking och
narkotika. Tull och Polis, bägge myndigheterna är beroende av varandra och behöver mer resurser för
sin verksamhet för att fungera tillfredsställande.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att ge ökade ekonomiska resurser till Polisen för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet och beivra
brott vid landets gränser.
att ge ökade ekonomiska resurser till Tullen för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet och beivra
brott vid landets gränser.
att motionen överlämnas till Stockholms riksdagsgrupp för Socialdemokratiska Arbetarepartiet.
Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke Antagen av
BYGGSOSSEN Haninge, Byggnads socialdemokratiska förening den 29 oktober 2018.
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-22, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T2 Resurser till Polis och Tull för att stoppa utförsel
av stöldgods ur landet och beivra brott vid landets gränser
Föredragande: Serkan Köse
Vi socialdemokrater anser att Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella
brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet reduceras. Därför
välkomnar distriktsstyrelsen den socialdemokratiskt ledda regeringens offensiva åtgärdspaket som ska
bekämpa internationella stöldligor. Åtgärderna stärker ansvariga myndigheters förebyggande arbete
och de brottsutredande åtgärderna intensifieras. Internationella stöldligor styrs ofta av huvudmän i sina
hemländer och opererar i flera länder runt om i Europa. I Sverige ligger den här typen av ligor bakom
drygt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölder av till exempel båtmotorer, bildelar och
jordbruksmaskiner. Nätverken är etablerade i Sverige sedan många år. Kriminaliteten har ökat i
omfattning i takt med att nätverken har blivit allt mer professionella och nya nätverk har tillkommit.
Stöldligornas verksamhet drabbar hela landet och medför såväl otrygghet som stora kostnader. Det
finns ett påtagligt behov av att vidta åtgärder för att försvåra för nätverken att bedriva och fördjupa sin
organiserade brottslighet i Sverige. Flera länder i Europa är utsatta för kriminalitet från inresande
brottsnätverk och grupperingarna rör sig snabbt mellan länderna. De drabbade länderna har mycket att
vinna på internationellt polissamarbete såväl med varandra som med polis i nätverkens
ursprungsländer. Sverige deltar exempelvis i det så kallade Empact-samarbetet (European
multidisciplinary platform against criminal threats), som startade 2011 och har till syfte att inom EU
motverka allvarlig organiserad brottslighet. Samarbetet samordnas av Europol och inkluderar bland
annat bekämpning av egendomsbrott genomförda av mobila, organiserade stöld- och inbrottsligor.
Empact bygger på operativt samarbete där medlemsländerna själva kan välja i vilken utsträckning och
i vilka projekt man vill delta. Det är av stor vikt att Polismyndigheten utvecklar Sveriges förmåga att
bli en bra samarbetspartner i internationellt, operativt polissamarbete och ökar möjligheterna att dra
nytta av det internationella samarbetet på området. Distriktsstyrelsen välkomnar den
socialdemokratiskt ledda regeringens beslut att ge Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen
i uppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i
Sverige. Det handlar om att långsiktigt förstärka de polisiära insatserna mot den aktuella brottsligheten
och säkerställa att organiserade tillgreppsbrott hanteras och utreds på ett ändamålsenligt sätt, med
effektiva metoder och med rätt resurser samt höja förmågan att delta i operativt, internationellt
polissamarbete mot organiserad tillgreppsbrottslighet. Regeringen har också gett Polismyndigheten,
Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området. Detta innebär att
myndigheterna ska analysera hur de, utifrån befogenheterna som respektive myndighet har, kan
samordna eller gemensamt vidta åtgärder som försvårar för internationella brottsnätverk att verka i
landet samt utvärdera och redovisa effekterna av vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 14 februari 2020. Regeringen har också vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa de internationella
stöldligorna. • Historisk satsning på polisen. Polismyndigheten får ta del av den största satsningen i
modern tid, 7,1 miljarder år 2018–2020. Med utgångspunkt i regeringens nationella
brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, ska polisen försvåra för stöldligor. • Utförseln av
stöldgods ska förhindras. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får via ett
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regeringsuppdrag i uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också
utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor. • Fler ska avtjäna fängelsestraff i sitt
hemland. Regeringen har sedan den tillträdde fört en aktiv dialog med flera länder, till exempel
Rumänien, för att underlätta att personer som döms i Sverige avtjänar sina fängelsestraff i hemlandet.
Regeringen vill dock att fler ska avtjäna straff i sina hemländer. Därför får Kriminalvården i uppdrag
att effektivisera arbetet med överföringar av fängelsestraff, och skyndsamhetskravet för att korta
handläggningstiderna utreds. • Möjligheten till kameraövervakning ska öka. Regeringen går fram med
ett lagförslag som innebär att tillståndskravet för kameraövervakning inom bland annat jord- och
skogsbruk tas bort. Lagförslaget underlättar också för polisen och kommuner att få tillstånd för
kamerabevakning. En utredning ser just nu också över möjligheten att ta bort det tillståndskrav som
gäller kameraövervakning för polisen och tullen. • Det internationella samarbetet ska öka. I fjol har
regeringen tagit flera initiativ internationellt för att bekämpa problemet med internationella stöldligor.
Regeringen förde bland annat dialoger med ursprungsländerna till stöldligorna, tog initiativ till
fördjupat internationellt polissamarbete och kommer att lägga fram initiativ till EU. • Utökad kontroll i
gränsnära områden. Regeringen kommer att ge Polismyndigheten i uppdrag att se över behovet av
vilka nya förutsättningar som behövs för kontroller i gränsnära områden. Åtgärder som kan vara
aktuella rör till exempel automatisk kamerabevakning med nummerplåts- och fordonsavkänning vid
våra gränsövergångar. Regeringen har också gett Tullverket resurser för att tullkontrollerna vid
gränsen. Tullkontrollerna syftar till att bekämpa både fusk vid deklarering och smuggling av illegala
varor. Regeringen ökade därför Tullverkets anslag med 115 miljoner kronor år 2018, 130 miljoner
kronor år 2019 respektive år 2020 och sedan varaktigt med 185 miljoner kronor från år 2021.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 3.
att anse att-sats 1, 2 besvarad.

Motion T3 Nämndemannasystemet behöver stärkas – inte avskaffas
Solna
Enskild motion
Motivering
Varje gång en ny nämndemannaskandal avslöjas vaknar media till liv och det ställs krav på ett
avskaffande av nämndemannasystemet. Enstaka nämndemän får övriga nämndemän att framstå som
en grupp inkompetenta som sover i rättssalen.
Argumenten för att nämndemän borde avskaffas baseras på principer om maktdelning och
rättssäkerhet. Men rent historiskt och faktamässigt håller de argumenten inte.
Historiskt har de främsta skälen till att ha nämndemän varit att förhindra rättsmissbruk och korruption.
Idag är det endast omkring 55 av 195 självständiga stater världen över som använder sig av någon
form av nämndemannasystem. I de länder som saknar nämndemannasystem är risken för rättsmissbruk
och korruption högre än i de länder som har det. Inom svenska domstolar är risken näst intill
obefintlig.
I Sverige tjänstgör nämndemän under en valperiod, till skillnad från exempelvis USA där
jurymedlemmarna lottas fram i röstlängderna och därefter tjänstgör en gång i livet. Det svenska
systemet möjliggör för nämndemän att under sina fyra år (en valperiod) bli skickligare på att göra
juridiska bedömningar. Vidare tvingas inte heller de som nomineras av partierna att tjänstgöra utan
den fria viljan väger tyngre.
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Vad som emellertid är problematiskt med dagens nämndemannasystem är hur nämndemän tillsätts. De
tjänstgör efter att de nominerats av de olika politiska partierna. Samtidigt saknar 97 procent av
befolkningen politisk tillhörighet enligt SCB. Med hänsyn till det bör politisk tillhörighet inte vara
avgörande för vem som kan nomineras till uppdraget som nämndeman. Att tillsätta nämndemän
baserat på endast politisk tillhörighet är varken relevant eller demokratiskt. Det bör ändras.
Nämndemän upprätthåller legitimiteten och det förtroende folk har till rättssystemet som dömandeoch kontrollfunktion mot statligt maktmissbruk och därför bör nämndemannasystemet förstärkas och
inte avskaffas.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att nämndemannasystem ska göras om så att det genom en demokratisk process nominera personer
som önskar tjänstgöra och som sedan röstas fram oberoende av politisk tillhörighet.
att nomineringsprocessen ska ske inom Nämndemännens Riksförbundet och inte inom ett politiskt
parti som ska utse nämndemän.
att nämndemän ska utbildas inom en introduktionsutbildning för att öka den juridiska kunskapen.
Firel Danho
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T3 Nämndemannasystemet behöver stärkas – inte
avskaffas
Föredragande: Fredrik Sirberg
Styrelsen tycker att motionen lyfter en viktig fråga om hur rättssäkerheten ska kunna säkras när
högervindar blåser i Europa och SD vinner fler mandat i val efter val. Sverige har i likhet med många
andra länder valt att ha nämndemän i domstolar som representanter från allmänheten. De utses av
kommun- och landstingsfullmäktige och har därför en oberoende ställning. Nämndemännen är inte
representanter för sitt parti. Nämndemannasystemet bidrar till att personer med olika bakgrunder och
erfarenheter finns representerade i våra domstolar. Styrelsen delar motionens uppfattning att det är
viktigt att de personer som utses till nämndemän är lämpliga och välkomnar de förändringar som
riksdagen i bred majoritet har beslutat om för att stärka och förbättra nämndemannasystemet. Sedan
den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för alla nämndemän att genomgå en utbildning innan de börjar
tjänstgöra. Kravet på lämplighet har skärpts och personer som utses måste vara lämplig för uppdraget
med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydighet och övriga omständigheter. Det är nu
också enklare att entlediga en nämndeman som visat sig olämplig. Styrelsen anser i motsats till
motionen att partikopplingen ska kvarstå. Det är en garanti för att partierna tar ansvar och det är svårt
att se ett bättre system för hur bedömningen ska kunna ske som bidrar till att personer med olika
bakgrund finns representerade i domstolarna. Styrelsen anser inte att systemet ska vara opolitiskt och
kan inte se hur civilsamhället på något annat sätt, än via partimedlemmar, ska kunna utse nämndemän.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
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Motion T4 Politiska koppling till nämndemän
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Motion – Avskaffa den politiska kopplingen till nämndemän
Den politiska kopplingen till nämndemän bör avskaffas för att rättssäkerheten ska kunna säkras för
etniska minoriteter när högervindar blåser i Europa och SD vinner allt fler mandat i val efter val.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är kritisk till att politiker ska vara nämndemän,
men uttrycker särskilt att SD:s höga representation bland nämndemän är ett problem. Ramberg
bedömer det vara ett systemfel att nämndemän utses politiskt och att den problematik vi ser hos SD:s
nämndemän är något som aldrig skådats tidigare.
”Det är ytterst allvarligt att en person som söker asyl, alternativt en invandrad person som är misstänkt
för något grovt brott inte kan utgå från att bli bedömd på ett opartiskt sätt”, menar Anne Ramberg.
F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt skrev i svensk juristtidning (SvJT) att rättssystemet kan
urarta utan att formellt brytas sönder. Han menar att rättsstaten förvisso ska komma till uttryck genom
legalitetsprincipen, lagstiftningsprocess och rättstillämpning men att det inte är givet att dessa
komponenter säkerställer att alla medborgare och de andra som bor här skyddas till rätt och frihet. Ett
rent majoritetsstyre kan missbrukas mot enskilda och grupper av människor. Förutsättningen för en
fungerande demokrati är att de som tillhör minoriteten inte ska behöva frukta maktmissbruk från
majoritetens sida. Det krävs förfaranden och institutioner som säkerställer detta. Rättsstatsprincipen är
här av central betydelse.
Tidigare ordförande för Sveriges advokatsamfund Bengt Ivarsson ingick som expert i den så kallade
nämndemannautredningen, som presenterade sina resultat 2013. Bengt Ivarsson bedömer att
nämndemannasystemet inte fungerar som det är nu och föreslår borttagning av den partipolitiska
kopplingen till nämndemän. ”Vi har haft rasistiska nämndemän, vi har haft jäviga nämndemän och
annat som har kostat skattebetalarna stora pengar och som har minskat tilltron till domstolarna, och det
är mycket allvarligt” enligt Bengt Ivarsson.
Med bakgrund av ovanstående hemställer jag
att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om hur den partipolitiska kopplingen kan tas bort och hur
en bra kvalitetskontroll på nämndemän kan säkras

Författad av: Alfred Guirguis S i Huddinge

Motionssvar:

Styrelsen föreslår medlemsmötet
Att motionen skickas till distriktskongressen som enskild.
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Styrelsen tycker att motionen lyfter en viktig fråga om hur rättssäkerheten ska kunna säkras när
högervindar blåser i Europa och SD vinner fler mandat i val efter val. Sverige har i likhet med många
andra länder valt att ha nämndemän i domstolar som representanter från allmänheten. De utses av
kommun- och landstingsfullmäktige och har därför en oberoende ställning.
Nämndemännen är inte representanter för sitt parti. Nämndemannasystemet bidrar till att personer med
olika bakgrunder och erfarenheter finns representerade i våra domstolar.
Styrelsen delar motionens uppfattning att det är viktigt att de personer som utses till nämndemän är
lämpliga och välkomnar de förändringar som riksdagen i bred majoritet har beslutat om för att stärka
och förbättra nämndemannasystemet. Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för alla
nämndemän att genomgå en utbildning innan de börjar tjänstgöra. Kravet på lämplighet har skärpts
och personer som utses måste vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdömesförmåga,
självständighet, laglydighet och övriga omständigheter. Det är nu också enklare att entlediga en
nämndeman som visat sig olämplig.
Styrelsen anser i motsats till motionen att partikopplingen ska kvarstå. Det är en garanti för att
partierna tar ansvar och det är svårt att se ett bättre system för hur bedömningen ska kunna ske som
bidrar till att personer med olika bakgrund finns representerade i domstolarna. Styrelsen anser inte att
systemet ska bygga på myndigheters val och kan inte se hur civilsamhället på något annat sätt, än via
partierna, ska kunna utse nämndemän.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att en parlamentarisk utredning ska tillsättas om hur den partipolitiska kopplingen kan tas bort och hur
en bra kvalitetskontroll på nämndemän kan säkras
Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T4 Politiska koppling till nämndemän
Föredragande: Fredrik Sirberg
Styrelsen tycker att motionen lyfter en viktig fråga om hur rättssäkerheten ska kunna säkras när
högervindar blåser i Europa och SD vinner fler mandat i val efter val. Sverige har i likhet med många
andra länder valt att ha nämndemän i domstolar som representanter från allmänheten. De utses av
kommun- och landstingsfullmäktige och har därför en oberoende ställning. Nämndemännen är inte
representanter för sitt parti. Nämndemannasystemet bidrar till att personer med olika bakgrunder och
erfarenheter finns representerade i våra domstolar. Styrelsen delar motionens uppfattning att det är
viktigt att de personer som utses till nämndemän är lämpliga och välkomnar de förändringar som
riksdagen i bred majoritet har beslutat om för att stärka och förbättra nämndemannasystemet. Sedan
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den 1 januari 2016 är det obligatoriskt för alla nämndemän att genomgå en utbildning innan de börjar
tjänstgöra. Kravet på lämplighet har skärpts och personer som utses måste vara lämplig för uppdraget
med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydighet och övriga omständigheter. Det är nu
också enklare att entlediga en nämndeman som visat sig olämplig. Styrelsen anser i motsats till
motionen att partikopplingen ska kvarstå. Det är en garanti för att partierna tar ansvar och det är svårt
att se ett bättre system för hur bedömningen ska kunna ske som bidrar till att personer med olika
bakgrund finns representerade i domstolarna. Styrelsen anser inte att systemet ska vara opolitiskt och
kan inte se hur civilsamhället på något annat sätt, än via partierna, ska kunna utse nämndemän.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion T5 Tryggare tillvaro med kameraövervakning
Solna
Enskild motion
Motivering
Kameraövervakning är en beprövad och fungerande metod för att säkra bevisning. Vi tror därför på
mer kameraövervakning på allmänna platser där brott i större utsträckning begås. En plats som ofta är
mer drabbade av brottslighet är tunnelbanestation och tunnelbaneuppgång samt torg eller liknande
områden i anslutning till en tunnelbaneuppgång. En annan plats som är extra drabbat av brottslig
verksamhet är centrumanläggningar samt allmänt platser i anslutning till dem. Att just dessa områden
väljs för att ägna sig åt olaglig verksamhet ser vi som extra problematiska då den vanliga människan
tvingas röra sig i dessa områden dagligen för att kunna ta sig till och från sitt arbete, hämta barn från
dagis och skola, samt handla eller gå ärenden. Ökad kameraövervakning i det offentliga rummet
inskränker inte på den privata sfären samtidigt som den erbjuder Polismyndigheten fler verktyg för att
undersöka brott.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för ökad kameraövervakning vid brottutsatta offentliga platser
och de förvar som finns i anslutning till T-centralen
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ge polisen större befogenheter att besluta om
kameraövervakning vid inledande förundersökning.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T5 Tryggare tillvaro med kameraövervakning
Föredragande: Serkan Köse
I början av 2018 presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen ett förslag till en ny lag som
ska göra det enklare att använda kameraövervakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande
syften. Som ett komplement till detta får nu också en utredare i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder
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för att brottsbekämpande myndigheter på ett enklare och mer verksamhetsanpassat sätt ska kunna
använda kameraövervakning. Utgångspunkten är att tillståndsplikten ska tas bort och i första hand
ersättas med en anmälningsplikt. Det här skulle göra att till exempel polisen direkt när ett behov
uppstår skulle kunna sätta upp övervakningskameror. Genom utredningen tar regeringen ett samlat
grepp om all den kameraövervakning som bedrivs av brottsbekämpande myndigheter. Regeringen
beslutade den 13 december 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bland annat föreslå
åtgärder som kan underlätta kameraövervakning som sker i brottsbekämpande syfte. I sitt
delbetänkande förslår utredningen att polisen, tullen och kustbevakningen får kameraövervaka utan
tillstånd. Utredaren anser att nuvarande tillståndsplikt innebär byråkrati och krångel. Utredningen
föreslår att tillståndsplikten avskaffas. Utredaren föreslår inte någon anmälningsplikt. Däremot berör
bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen de här myndigheterna, vilket innebär att de i vissa
fall måste samråda med Datainspektionen. Exakt var gränsen går för när myndigheterna måste göra det
går inte att säga i dag, eftersom dataskyddsförordningen är så pass ny och omfattande, enligt
utredaren. Principen att behovet av övervakning måste vara större än behovet av skydd för den
personliga integriteten kvarstår. Ansvaret för detta läggs på de fyra myndigheterna. Vi
socialdemokrater välkomnar förslaget. Vi anser att det här är rätt väg att gå. Kameraövervakning är ett
mycket användbart verktyg. Nu ska förslaget ut på remiss, men styrkan är här att de inblandade
myndigheterna och Datainspektionen är överens. Vi hoppas kunna ha en lagstiftning på plats den 1 juli
2019. Utredningen ska också analysera om kameraövervakning av allmänna transportmedel och
övervakning på stationer bör förenklas. Utredaren ska se över om det nuvarande undantaget från
kravet på tillstånd för övervakning i tunnelbanan ska utvidgas samt bedöma om förenklingarna för de
brottsbekämpande myndigheterna innebär att skyddet för personuppgifter och för den personliga
integriteten behöver stärkas samt om tillsynen behöver förstärkas på något sätt. Det arbetet ska
redovisas senast den 15 februari 2019.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion T6 Byte av registreringsnummer på bil
Solna
Motivering
En stöld av registreríngsskyltar är inget ovanligt brott, enligt polisen.
Som det nu är, drabbas den enskilde bilägaren av ett stort mått av
administratíon i form av överklagande och bestridande av höga P-böter och
smitning från bensinstationer, kostnader för provisoriska skyltar och ny skyltar, trängselavgifter samt
anklagelser om skadegörelse av garage mm.
Den drabbade torde väl så småningom få tillbaka en del av de pengar som lagts ut genom tilldömt
skadestånd eller i annat fall via Brottsofferfonden.
En stöld av registreringsskyltar kan kräva en robust ekonomi.
Ska det behöva vara på detta viset frågar man sig.
En polisassistent påpekade, i samband att ett brott anmäldes, att det finns länder där du omedelbart i
samband med polisanmälan av stölden får ett nytt registreringsnummer.
Det innebär att administrationen läggs över på myndigheterna och vilket i dagens läge borde vara lätt
som en plätt! Kontakten med försäkringsbolag borde vara lika enkel.
Så borde det vara även i Sverige.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att motionen överlämnas till riksdagsgruppen för åtgärder enligt motionens intention
Signe Levin
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion T6 Byte av registreringsnummer på bil
Föredragande: Serkan Köse
Motionären lyfter en viktig fråga om bilarnas registreringsskyltar, som har blivit ett av tjuvarnas nya
favoritobjekt att stjäla. Transportstyrelsen uppger att det i hela landet finns 35 000 registreringsskyltar
på drift just nu. Det är skyltar som anmälts som stulna hos polisen och där numren lagts in i
Transportstyrelsens vägtrafikregister som efterlysta objekt. Förutom småbrott som trängselskatt och
böter, används de stulna skyltarna till grövre brott som rån, stöld och smitningar från bensinstationer.
Som svensk fordonslagstiftning ser ut finns det idag praktiskt taget ingen möjlighet att byta
registreringsnummer på en bil. Ett fordon har samma registreringsnummer under hela sin "livstid",
från att det registreras tills det skrotas. En fordonsägare vars registreringsskyltar blivit stulna måste
snarast beställa nya med samma registreringsnummer. Att det förmodligen kör runt ytterligare ett
fordon med samma registreringsnummer givetvis skapar en mängd problem. Att använda någon
annans registreringsskyltar på sitt fordon rubriceras som märkesförfalskning, ett brott som kan ge upp
till två års fängelse. I praktiken är det emellertid knappast någon som får två år för att ha bytt
registreringsskyltar och i de flesta fall handlar det snarare om böter. Hur som helst lär ändå inte
särskilt många riskera att åka fast för det enbart för att tjäna några hundralappar på att slippa betala
trängselskatt och parkeringsböter. Därför delar distriktsstyrelsen intentionerna i motionen och anser att
det behövs en lagstiftning som gör att alla bilägare enkelt får sina nummerplåtar säkrade.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Motion T7 Säkrare kroggång
Solna
Enskild motion
Motivering
Varje helg beger sig ungdomar med siktet inställt på en rolig kväll ut mot nattklubbar, men alldeles för
ofta byts denna känsla ut mot obehag. Diskriminering i krogkön är en verklighet alldeles för många
generationer fått utstå. Det sker en kontinuerlig diskriminering från nattklubbarnas håll gentemot
personer vars utseenden inte uppnår ägarens preferenser. Krogbranschens är undantagen förbudet mot
åldersdiskriminering och vi ser hur ålderskrav godtyckligt ändras för att förhindra vissas inträde. Vi
vill se krav på kamera- och ljudövervaka för alla ingångar, köer och att obligatoriska kroppskameror
på alla ordningsvakter införs. Idag sker knappt brottsplatsundersökningar vid nattklubbslokaler och
alldeles för ofta står ord mot ord. Ett inspelat händelseförlopp är både en trygghet för ordningsvakter
samt för gäster och ökar säkerheten vid dispyter genom att möjligheten att ta fram filmen vid behov,
som till exempel när en anmälan upprättats rörande att en krogvakt skulle betett sig kränkande. För de
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krogägare vars verksamhet även vid ett enda tillfälle gör sig skyldig till eller uppmanar ordningsvakter
att diskriminera gäster ska alkoholtillståndet dras in.
Varje år läggs förundersökningar ner med motivering om resursbrist trots att en undersökning
egentligen endast ska läggas ner om det inte existerar tillräckligt med material för att gå vidare till
rättegång. För att hantera den stora bristen på folk inom polisen men samtidigt kunna ha tillräckligt
med personer som håller ordning ute i på gator, så har delar av polisens befogenheter delegerats ut till
ordningsvakter som är anställda på privata bolag. Trots att vi är principiellt mot att staten delegerar ut
det statliga våldsmonopolet till privata bolag ser vi fördelarna med att ordningsvakter kan avlasta
ordningsmakten, men då ordningsvakter har vissa polisiära befogenheter måste dock makten förflyttas
till polisen. Därför bör obligatorisk dokumentation som styrker att polisen socialiserat sig med
invånarna i en förort vid patrullering. Detta ska införas som en obligatorisk del av en polis
arbetsuppgifter. I och med att ordningsvakter förordnas och utbildas av polisen har de därmed både en
lydnads- och rapporteringsplikt. I praktiken anställs vaktbolagen av kunden. Ordningsvakter vittnar
om direkta befallningar av till exempel nattklubbschefer till att neka gäster baserat på deras utseende
och för många är rädslan att bli av med jobbet en viktig faktor till att fullfölja dessa direktiv. Vi
föreslår därför en centralisering av uthyrning- en av tjänsterna och uppdragssamordningen via polisen.
Centralt utplacerade ordningsvakter fyller även en funktion vid krissituationer. Under terrordådet vid
Åhléns 2017 var ordningsvakter snabbt på plats och bistod polisen. Vi ser att det finns behov av fler
utbildningstimmar, riktade utbildningsinsatser och statliga medel för att säkra kompetensen bland
landets ordningsvakter att agera vid krissituation.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att förbjuda åldersdiskriminering inom nöjesbranschen
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att kameraövervaka ordningsvakter, ingångar och utgångar
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att dra in alkoholtillstånd för verksamheter som gör sig
skyldiga till diskriminering
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att centralisera uppdragssamordningen och uthyrning av
ordningsvakter via Polismyndigheten
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att avsätta statliga medel för krisutbildning för
ordningsvakter
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T7 Säkrare kroggång
Föredragande: Carina Paulsson
Motionären belyser flera delar i hur problematiskt det är med diskriminering vid krogar och
nattklubbar. Att det sker e kontinuerlig diskriminering i krogkön och att man är helt i händerna på
krogägaren beroende på vilket ”klientel” som denne vill ska finnas på dennes krog. Det vanligaste är
att man går på yttre saker. Man vill inte att människor som inte har samma matchning som den
affärsidé man har om sin krog ska komma in. Då diskriminerar man människor på grund a av
utseende, etnicitet, funktionshinder eller att det är fel kön på den som vill komma in. En del menar att
det här handlar om att personer inte vill att sin sociala status ska hamna i fel sorts sammanhang och på
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så sätt förlora sin sociala position. Det är förstås helt oacceptabelt. Det finns en bild av att krogar har
rätt att välja sina kunder. Den är mer begränsad än vad man kan tro och ger varken dörrvakten eller
krogägaren rätt att vägra någon inträde p.g.a. personens etniska tillhörighet. Man får alltså inte
diskriminera någon på grund av personliga egenskaper som t ex ålder, kön, handikapp eller hudfärg.
Men i krogbranschen är ålder undantaget, där är det krogägaren som bestämmer vad som ska gälla.
Det är oskäligt att det fortfarande är så, utan det är rimligt att förbjuda att vägra myndiga medborgare
tillträde till en restaurang. Precis som att man kan rösta och göra andra saker när man fyllt 18 är det
också rimligt att kunna gå på en restaurang eller nattklubb. Alkoholtillstånd är en viktig del för att
driva en krog. Indraget alkoholtillstånd sker idag när det krogen slarvar med utskänkningen av
alkoholen, till minderåriga exempelvis eller när det finns obetalda skatter. Motionären menar att
diskriminering ska kunna vara en grund för indraget alkoholtillstånd. Det är en intressant fråga men
som distriktsstyrelsen tror är svår att genomföra. Det krävs en del, bl.a. en fällande dom. Att vara
ordningsvakt är ett svårt, utsatt och viktigt yrke. Ordningsvakter behöver dagligen fatta svåra beslut i
pressade situationer och med befogenheter som annars endast innehas av poliser. Det ställer stora krav
på den personliga lämpligheten hos dem som utövar det. Som regel bedrivs arbetet väl och utan
anmärkningar. Men Motionären menar att det skulle underlätta om det fanns kameraövervakning och
ljudövervakning vid alla ingångar vid en krog och att det måste bli obligatoriskt med kroppskameror
på ordningsvakter. Men också att kameraövervaka ordningsvakterna. Kameraövervakning är känsligt
med strängt regelverk för att inte tala om ljudupptagning. I första hand ska individers integritet värnas.
Enligt lagen krävs det ytterst starka skäl för att få ett sådant tillstånd angående ljudupptagning beviljat
eftersom det anses kränka den personliga integriteten. Man måste kunna påvisa att behovet att kunna
avlyssna ljud i samband med kameraövervakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen.
Datainspektionen beviljar ytterst sällan den typen av tillstånd. Det finns skäl till det som är viktigt att
påpeka. Rimligheten i att som anställd bli kameraövervakad ständigt är också tveksamt.
Transportarbetarförbundet som organiserar ordningsvakter pekar på att det är viktigt att värna om
integriteten för en anställd ordningsvakt, om det krävs kroppskamperor exempelvis ska det regleras
mellan fack och arbetsgivare. Att generellt använda kroppskameror och kameraövervakning av
ordningsvakter bör istället ske utifrån behov och vid synnerliga skäl. Vi lever i en värld som blir allt
mer övervakad både i det offentliga rummet men också med olika intrång i den digitala världen.
Behöver vi ännu mer övervakning är då frågan? Distriktsstyrelsen menar att det är Polisen som sköter
tillsynen av ordningsvakter och om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet på
laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt. I
motionen förs resonemanget att det skulle vara bättre om Polismyndigheten samordnade uthyrningen
av ordningsvakter. Det är viktigt att det är Polismyndigheten som utbildar, förordnar och sköter
tillsynen av ordningsvakter och kontrollerar verksamheten. Men att polisen skulle hyra ut
ordningsvakter är inte rimligt. Ordningsmakten ska inte hålla på med personaluthyrning så
partidistriktets styrelse delar inte den uppfattningen utan anser att polisen har andra skyldigheter och
ska prioritera dom. Däremot samordnar polisen redan idag trygghetsfrågor i utsatta områden med
bevakningsbranschen, civilsamhället, kommuner och myndigheter. Motionären tar upp att det bör
avsättas statliga medel för krisutbildning för ordningsvakter. Vi kan se en utveckling i att det blir fler
väktare i mobila team som bl.a. kommuner använder sig av. En del menar att utvecklingen inte är bra
då det uppfattas som att polisiära arbetsuppgifter tagits över av väktare Den senaste tidens
uppmärksammade ordningsvaktsingripande har nu aktualiserat frågan om både utbildning och
kvalitetssäkring av lämplighetsprövningarna. Det är viktigt att man är trygg och säker i sin roll som
väktare. Det är rimligt att se över den allmänna ordningsvaktsutbildningen som bedrivs av Polisen och
ett antal privata aktörer i landet. Den bör förlängas och fördjupas men också att det sker en
kvalitetssäkring av lämplighetsprövningarna.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1, 5.
att avslå att-sats 2, 3, 4.

177

Motion T8 Uppföljning av Metoo genom att skapa trygghet i offentliga utrymmen
Nacka
Motivering
Uppföljning av Metoo genom att skapa trygghet i offentliga utrymmen
Genom Metoo rörelsen har många fått upp ögonen för de dolda och ibland uppenbara sexuella
trakasserier som pågår. Det är tydligt att det både behövs utbildning, handlingsplaner och praktiska
åtgärder för att minska risken för att oskylda skall drabbas. En särskilt utsatt grupp är unga. Forskning
visar att psykisk ohälsa ökar bland unga. Många känner sig otrygga både fysiskt och psykiskt. Det
pågår mobbing, smygfotografering och många känner sig särskilt utsatt i samband med att de skall
duscha eller byta om i skolan eller på fritidsverksamheter, badhus etc och avstår därför från aktiviteter.
Från flera ungdomssammanhang har det framförts önskemål om att det både görs tydliga
uppföljningar och handlingsplaner men också konkreta åtgärder så att det finns möjlighet att skydda
sig själv genom exempelvis duschdraperier eller skärmar på offentliga anläggningar, i skolor och på
badhus.
Mot denna bakgrund yrkar vi:
att länsriksdagsgruppen får i uppdrag att se till att det tas fram tydligare riktlinjer och rutiner för att
följa upp arbetet mot sexuella trakasserier så att det blir likvärdigt över hela landet.
Maria Kjellsdotter Rydinger och Majvie Swärd
S-kvinnor i Nacka
Vid medlemsmöte den 29 november 2018 i Nacka Arbetarekommun beslutade mötet att anta motionen
som AK:s egen

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att länsriksdagsgruppen får i uppdrag att se till att det tas fram tydligare riktlinjer och rutiner för att
följa upp arbetet mot sexuella trakasserier så att det blir likvärdigt över hela landet.
Maria Kjellsdotter Rydinger och Majvie Swärd
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion T8 Uppföljning av Metoo genom att skapa trygghet i
offentliga utrymmen
Föredragande: Alva Dahn
Distriktsstyrelsen har precis som motionären inte lämnats oberörda av den våg av berättelser som
sköljde över det offentliga samtalet under hösten 2017. Kvinnor i olika länder, olika branscher och
olika åldrar luftade vittnesmål kring kränkande behandling och Me too-rörelsen dominerade
nyhetsrapportering i flera delar av världen under lång tid. Distriktsstyrelsen delar motionärens oro
kring att uppmärksamheten kring frågan skulle klinga ut och förändringen utebli. Därför välkomnar vi
diskussionen kring hur vi tar Me too-rörelsens budskap vidare. Dock upplever styrelsen inte att det
främsta sättet att föra jämställdhet och jämlikhet framåt är genom allmänna riktlinjer och rutiner. Det
krävs politiska beslut och en politisk vilja för att nå förändring. Den behöver dock vara mer specifik,
både i problemformulering och lösning. Tyvärr är förslaget inte tillräckligt spetsigt för att peka ut
varken bransch, kategori eller departement som ska hantera frågan. Distriktsstyrelsen föreslår
kongressen besluta : Att: Avslå motionen Distriktsstyrelsens företrädare - Alva Dahn
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion T9 Vapenlicens och tillfällig förvaring av jägares vapen
Nykvarn
Enskild motion
Motivering
I Sverige finns en omfattande reglering av vapen, innehav och förvaring. Låt oss först
som sist fastslå att ordning och reda i fråga om skjutvapen är bra.
Emellertid är det omfattande regelverket inte förenligt med praktisk verklighet.
Låt mig ge två exempel:
1) 20181118; ”Handläggningstid i polisregion Stockholm (Gotland, Stockholms
län)
Just nu är den förväntade handläggningstiden 12-20 veckor beroende på ärendets art.”
Detta är på intet sätt acceptabelt då de flesta ärended är såväl okomplicerade som av
rutinmässig karaktär.
Den långa handläggningstiden har negativa följder för såväl privatpersoner som
vapenhandlare då överlåtelse av vapen är avhängiga av licensgivning.
2) Förvaring av vapen hos annan person; detta kräver i dag en ansökan. Rimligt
vore att, t.ex vid tillfälligt avbrott under jakt ”annan person” med licens för
samma vapenklass skulle kunna förvara ”någons” vapen tillfälligt. Detta skulle
kunna göras genom en web-baserad anmälan till polismyndigheten liknande
den som görs vid utförsel till annat land
Härmed yrkas att:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att en längsta tid för handläggning av licenser fastställs till 5 veckor samt att i det fall
denna inte kan hållas sökanden ersätts för ”sveda och värk”
att möjligheten till tillfällig förvaring förenklas och att ett webbaserat
anmälningsförfarande införs.
Michael Henriksson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-26, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion T9 Vapenlicens och tillfällig förvaring av jägares
vapen
Föredragande: Alva Dahn
Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att ordning och reda måste gälla avseende skjutvapen. Det
kräver en tydlig reglering i lag. Samtidigt är det viktigt för oss socialdemokrater att motverka onödigt
krångel och långsam byråkrati i alla former. Långa väntetider vid ansökningar hos myndigheter
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förlorar både medborgarna, samhället och myndigheterna på. Handläggningstiden av licens för
jaktvapen är lång i delar av landet. Justitieombudsmannen (JO) har även riktat kritik mot
polismyndigheten i ett antal län, däribland Stockholm, för att den inte uppfyller lagens krav om
skyndsam handläggning. Det är dock distriktsstyrelsens mening att det åligger myndigheten att åtgärda
identifierade brister. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit ett antal initiativ som ska
förenkla handläggningen, bland annat genom att ge polisen direkt tillgång till jägarexamensregistret.
Regeringen har även gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med
hanteringen av vapentillstånd. I det ingick att myndigheten ska säkerställa en mer enhetlig bedömning
av licenser i hela landet. Därutöver är det viktigt att regelverket är tydligt så att det inte blir för stort
utrymme för enskilda bedömningar. Regeringen har därför låtit en utredare föreslå ett förtydligande av
regelverket. I uppdraget låg också att utreda minskat krångel för svenska vapeninnehavare, samt att
titta på möjligheten att utöka vapenhandlares uppgifter i okomplicerade vapenärenden, som byte av ett
vapen till ett motsvarande. Det är distriktsstyrelsens mening att denna utredning bör ligga till grund för
eventuella förändringar och riksdagsgruppens ställningstaganden. Stockholms läns socialdemokratiska
partidistrikt ska inte besluta om så detaljerade förslag på handläggningstider som motionären avser.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion T10 Facebook som ansvarig utgivare
Solna
Motivering
Sociala medier har inneburit stora påfrestningar för utsatta såväl som för Polismyndigheten. Genom
delningar har spridandet kränkande fotografering, förtal och vilseledande uppgifter fått en helt ny
karaktär. Det finns idag inget sätt att komma i kontakt med Facebook och anmälningar genom sajtens
trygghetsfunktion hanteras inte. Företagen bakom de mest populära sociala medierna duckar för
problemet samtidigt som de gör miljardvinster. I Tyskland bär företagen bakom de sociala medierna
det yttersta ansvaret att radera hatpropaganda och andra olagliga meddelanden. Laglösheten på internet
måste upphöra. Vi föreslår därför att plattformens underlåtenhet att radera brottsligt material ska
innebära straffansvar.
Brottslighet mot person på internet nedprioriteras i förhållande till annan brottslighet. Många drabbade
upplever svårigheter att få upprättelse efter polisanmälan och förövare kommer alldeles för lätt undan
med sin brottsliga gärning. I och med den skada förtalsbrott på internet kan orsaka genom dess
spridning till vida kretsar måste den formen av brottslighet prioriteras. Vidden av brottsligheten, dess
karaktär och det stora antalet som utsätts gör att vi ser detta som ett viktigt steg i att upprätthålla
allmänhetens förtroende för våra rättsvårdande myndigheter. Ofta innebär dessutom dessa former av
brottslighet att det är lätt att peka ut förövaren. Vidare är andra former av teknisk bevisning lätt att
tillhandahållas av leverantörer. Vi föreslår därför utredning om snabbdomstolar för internetbrott.
Internetleverantörer och företag bakom sociala medier åläggs att lämna ut uppgifter som identifierar
avsändaren. Genom en modell inspirerad av trafikbrott kan den misstänkte efter presentation av
bevisning erbjudas möjlighet att skriva under strafföreläggande och därigenom undvika att rättegång
och därmed att straff döms ut. Väljer den misstänkte att inte skriva under ett strafföreläggande blir det
däremot rättegång istället.
Därför yrkar jag:

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att Stockholms läns partidistrikt verkar för att införa skyldighet under straffansvar för sociala medier
att skyndsamt ta bort brottsligt material
att Stockholms läns partidistrikt verkar för att utred möjlighet till snabbare rättshantering av
förtalsbrott, hot och hets mot folkgrupp på internet.
Patrik Khosravi. Antagen av Stockholms läns SSU-distriktsårskongress 2018
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion T10 Facebook som ansvarig utgivare
Föredragande: Serkan Köse
Motionären lyfter en angelägen fråga om näthatet och de sociala mediernas ansvar. De stora bolagen
Facebook, Twitter och Youtube lovar att snabbare ta bort näthat. Facebook ska fördubbla den
personal, som granskar näthat, förtal och terroristpropaganda. Men det kan vara svårt att avgöra vad
som är hatbrott på nätet. För de flesta av oss är sociala medier ett sätt att umgås, men för de
amerikanska jättebolagen Facebook, Twitter och Yotube handlar det om affärer och att kunna locka
fler annonsörer samtidigt är dessa företag måna om at undvika ökad reglering. Men för att möta
växande kritik så har bolagen blivit allt mer angelägna om att samarbeta med regeringar och EUkommissionen. De amerikanska företagen vill slippa detaljreglering av sociala medier i Europa. EUkommissionen har i en ny rapport presenterat hur internetbolagen klarar att leva upp till den
europeiska uppförandekod bolagen anslutit sig till. Bolagen är bättre på att ta bort näthat, men de är
dåliga på att motivera sina beslut. I uppförandekoden lovar bolagen att de lagar som gäller i varje EUland om förtal och hets mot folkgrupp ska följas. De flesta inlägg som togs bort i Sverige, enligt EU:s
rapport, innehöll sådant som kan ses som hets mot folkgrupp och är i strid med svensk lag.
Språkbruket som förekommit har ofta varit hatfyllt och det finns flera exempel på inlägg som plockats
bort. Den ansvariga EU-kommissionären Vera Jourova anser att den frivilliga uppförandekoden lett till
förbättringar. Hon vill inte i nuläget ha någon gemensam EU-lagstiftning mot näthat. Men i Sverige
infördes 1 januari 2018 det nya brottet olaga integritetsintrång som ska skydda från intrång i
privatlivet. Det som i och med den nya lagen kan klassas som intrång i privatlivet är att sprida bild
eller annan uppgift om någons sexualliv, om någons hälsotillstånd eller att någon utsatts för vissa typer
av brott. I lagtexten står det att det gäller brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid.
Det gäller också bilder på någons nakna kropp eller på någon som befinner sig i en mycket utsatt
situation. Distriktsstyrelsen anser att det är en väldigt bra ändring, det är en anpassning till moderna
förhållanden. Straffet för olaga integritetsintrång kommer vara böter eller fängelse i högst två år. Är
brottet grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Trots den nya lagen finns en
risk för att många som anmäler kan bli besvikna. Anledningen är att polisen har fått mycket svårare att
få ut användaruppgifter efter EU-domen om datalagring. Domen innebär att Sverige inte längre kan
tvinga internetoperatörerna att lagra dessa uppgifter. Traditionella medier lyder under
yttrandefrihetslagen men för sociala medier gäller BBS-lagen (Bulletin Board System) lagen om
ansvar för elektroniska anslagstavlor. Enligt BBS-lagen är det den eller de som tillhandahåller själva
tjänsten som är ansvariga för innehållet, inte den som tillhandahåller infrastruktur. I och med den nya
lagen Olaga integritetsintrång innebär det också den som är ansvarig för hemsidor och nätforum ska
lättare kunna straffas om det förekommer hot och kräkningar där och de inte tas bort. Olaga
integritetsintrång (Brottsbalken 4:6 c, 6d §§) Rubriceringen som infördes vid årsskiftet straffbelägger
intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om
spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Utökning av
BBS-lagen/Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor BBS-lagen* säger att den som ”råder över
en elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort innehåll som är brottsligt, annars kan den ansvarige
dömas till ansvar. En utökning av lagen har nu skett där brotten olaga hot och olaga integritetsintrång
läggs till bland de brott där ”tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla” är skyldig att ta bort
innehållet.
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 2.
att anse att-sats 1 besvarad.

Övrigt – Ö
Motion Ö1 Begravningsavgift
Huddinge
Motivering
Gemensam begravningsavgift ska gälla för alla medborgare.
Riksdagen beslutade 2016 om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften
gäller för alla som är folkbokförda i områden där Svenska
kyrkan sköter begravningsverksamheten.
Anledningen till en enhetlig begravningsavgift har hävdats är en byråkratisk
åtgärd, men den egentliga anledningen är ekonomiska skäl och utjämningsskäl.
Begravningsavgiften är närmast att likna vid en skatt, den baseras på den kommunala beskattningsbara
inkomsten och är för närvarande 24,6 öre per hundralapp och beta-las av alla oavsett trosinriktning.
Svenska kyrkan sköter på statens uppdrag begravningsverksamheten i hela Sverige utom i Stockholms
Stad och Tranås kommun.
Av den anledningen är dessa två kommuner undantagna från den gemensamma be-gravningsavgiften
och bidrar därmed inte till de ekonomiska och utjämningsskäl som vara anledningen till att övriga
Sverige fick en gemensam avgift 2017.
I dag betalar man 7,5 öre per hundralapp i Stockholms Stad och 24 öre i Tranås.
För en person som tjänar 250.000 per år, blir det 15 kr per månad om man bor i Stockholms Stad men
övriga personer i Sverige som tjänar lika mycket betalar 51 kr per månad, det är 240 procent mer, som
jag anser helt oacceptabelt.
Det är inte acceptabelt med den här skillnaden, givetvis ska alla medborgare vara lika inför lagen även
när det gäller den statligt reglerade begravningsavgiften, jag föreslår därför:
att partidistriktet verkar för en verkligt gemensam begravningsavgift som ska gälla för alla personer i
Sverige som har kommunal beskattningsbar inkomst.
Huddinge 2018-11-09
Göran Hallberg
Flemingsberg-Glömsta Socialdemokratiska förening
Sjödalen-Fullersta Socialdemokratiska förening
Socialdemokrater för tro och solidaritet

Motionssvar:
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Styrelsen har mottagit en motion om begravningsverksamhet med önskemål om att samtliga
kommuner är med och bidrar till fördelningen av medel över landet för att bistå
begravningsverksamhet i hela landet.

Styrelsen föreslår medlemsmötet
att motionen sänds till distriktsårskonkressen som enskild.

Motivering
Idag är Stockholm kommun och Tranås kommun undantagna den nationella gemen-samma
begravningsavgift som togs i bruk 2017. Motionären önskar ändra på det och att man överväger helt
enhetlig begravningsverksamhet i Sverige.
Begravningsverksamheten i Sverige har nyligen genomgått en gedigen genomlysning hos Sveriges
riksdag och både begravningslagen och begravningsförordningen har med det uppdaterats. Beslutet
var väl förankrat mellan partier inom riksdagen och avvägt utifrån den utredning och lagremiss som
förelåg beslutet.
Den nya lagen gör gällande att en mer solidarisk och jämn begravningsavgift ska gälla över hela
landet. Begravningsverksamheten ska skötas utan vinstintresse och stödja alla medborgares behov av
en pietetsfull och omsorgsfull hantering genom hela processen. Två kommuner har getts undantag på
grund av att de i över 100 år haft en annan ordning och organisation. Att ändra den torde vara ett
ingrepp som man inte var villig att genomföra, av goda skäl. Dock fanns det nackdelar som sär-skilt
närliggande kommuner påpekade när avgiften var olika för individer beroende på gatuadressen. Det
behöver man kunna förklara på ett bra sätt, och det finns argu-ment presenterade i betänkandet.
Om huvudmannaskap begravningsverksamhet Huvudman för begravnings- verksam-heten är den
församling eller kyrkliga samfällighet inom Svenska kyrkan eller – efter särskilt beslut av regeringen –
den kommun som är skyldig att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är
folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde. Ansvaret för
begravningsverksamheten – huvudman-naskapet – ligger för närvarande på Svenska kyrkan och på
Stockholms och Tranås kommuner. Huvudmannen ansvarar även för att tillhandahålla särskilda
gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionen till distriktskongressen som sin egen.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att partidistriktet verkar för en verkligt gemensam begravningsavgift som ska gälla för alla personer i
Sverige som har kommunal beskattningsbar inkomst
Göran Hallberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att anta motionen som egen.
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Partidistriktets utlåtande över motion Ö1
Föredragande: Rolf Nersing
Distriktsstyrelsen instämmer i svaret från Huddinge arbetarekommun. Begravningsverksamheten i
Sverige har nyligen genomgått en gedigen genomlysning hos Sveriges riksdag och både
begravningslagen och begravningsförordningen har med det uppdaterats. Beslutet var väl förankrat
mellan partier inom riksdagen och avvägt utifrån den utredning och lagremiss som förelåg beslutet.
Den nya lagen gör gällande att en mer solidarisk och jämn begravningsavgift ska gälla över hela
landet. Begravningsverksamheten ska skötas utan vinstintresse och stödja alla medborgares behov av
en pietetsfull och omsorgsfull hantering genom hela processen. Två kommuner har getts undantag på
grund av att de i över 100 år haft en annan ordning och organisation.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion Ö2 Begravningsavgift
Motivering
Begravningsavgiften i Huddinge
Detta är tre motioner i en: (1), (2) och (3).
Det är obligatoriskt för alla som betalar inkomstskatt i Sverige att betala begravningsavgift. I
Stockholm och i Tranås är det kommunerna som har hand om begravningsverksamheten. I dagsläget
ser begravningsavgiften ut på följande sätt i Sverige: Begravningsavgift
Kommun* Avgiftssats i kronor för inkomstår 2018 Stockholm 0,075 Tranås 0,240 Övriga kommuner
0,242 Källa:
Https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/begravningsavgift.
4.1ee2ea81054cf37b1c800030.html Begravningsavgiften i tabellen är per 100 kr i inkomstskatt.
En trettioåring i Sverige har en medianlön på 283,8 tkr per år. Källa:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0110__HE0110A/Sam
ForvInk1b/table/tableViewLayout1/?rxid=c99c4b2f-2f55-4d9b-ac84-b1f4feeaf101#
Avgift per år i Stockholm: 83800 , 0075 12, 5 kr/år2 *0 0 = 2 8
Avgift per år i Huddinge:
83800 , 0242 86, 96 kr/år2 *0 0 = 6 7
Skillnad mellan Stockholm och Huddinge: 86, 96 kr/år 12, 5 kr/år 73, 46 kr/år6 7 −2 8 = 4 9
Om vi skulle få ner begravningsavgiften i Huddinge till samma nivå som i Stockholm skulle varje
invånare spara ca 500 kr per år i lägre skatt samtidigt som de erbjöds precis samma service som idag!
Jag har en oro över att denna avgift används för att finansiera Svenska kyrkan.
Jag föreslår att följande utreds:
1. Möjligheten för kommunen/staten att ta över begravningsverksamheten.
2. Möjligheten för kommunen/staten att sänka begravningsavgiften till samma nivå som i Stockholm.

184

3. Möjligheten för enskilda medborgare att kunna få minimum ”begravningsavgift”. En som enbart
innebär kostnad för kremering.
Motionär: Richard Roth

Motionssvar:
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att skicka motionerna till distriktsårskonkressen som enskilda.
Motivering
Roth för fram att det är en obligatorisk avgift för alla folkbokförda i Sverige. Han framför att han är
orolig för att den avgift som tas in till begravningsverksamheten i Huddinge, exempelvis, finansierar
trossamfundet Svenska kyrkans egna verksamhet. Motionären vill införa en ny avgift som är lägre än
den som Stockholm har, även i Huddinge och anser att man bör se över om inte kommuner ska ta över
begravningsverksamheten.
Det sistnämnda har varit en del av en stor utredning som lagts fram till Sveriges riksdag. man är nöjd
med att olika huvudmän tar hand om begravningsverksamheten. Den hålls separerad från religiös
verksamhet oavsett vem som handhar den. Anledningen till att Stockholm har en lägre avgift har att
göra med den möjlighet som Stockholm har, som ingen annan kommun i Sverige, att till del
subventionera begravningsverksamheten. Alltså betalar man via övrig skatt för att få full
kostnadstäckning. Det skulle inte bli billigare att ha begravningsverksamheten i kommunal regi i
Huddinge. Det man idag betalar ger full kostnadstäckning för det som ingår i avgiften.
Det stämmer så som motionären uppfattar det att begravningsavgift ska betalas av alla som är
folkbokförda i Sverige. Det framgår av begravningslagen. Avgiften, som fastställs på grundval av de
faktiska begravningskostnaderna, tas ut på samma sätt som kommunalskatten, alltså i proportion till
den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Styrelsen framhåller att den begravningsavgift som finns i Sverige är reglerad i Sveriges rikes lag. Det
är inte en avgift som bestäms av ett trossamfund och medlem går inte heller till religiös verksamhet.
Avgiften används inte heller till religiös verksamhet utan endast begravningsverksamhet. Förutom
lagen om begravning så finns en begravningsförordning som reglerar såväl avgift som verksamheten.
Bestämmelser i lag och förordning Här står att läsa att Kammarkollegiet får meddela föreskrifter för de
ersättningsbelopp som ska gälla när gravsättning på gravplats eller motsvarande tillhandahålls enligt
begravningslagen.
Sedan 2017 har Kammarkollegiet vidare ett ansvar att bestämma en begravningsavgift som tas ut lika
över hela landet. Stockholm och Tranås har ett undantag (den första sedan 1800-talet) där kommunen
är huvudman. I den mån de subventionerar kostnaderna via sin kommunalskatt så ligger det ansvaret
på kommunerna själva. Det är lika service och tjänster som ingår i all begravningsverksamhet oavsett
huvudman.
Bestämmelser om begravningsavgift och om vad denna ska bekosta finns i begravningslagen och
begravningsförordningen. I 9 kap. 6 § begravningslagen preciseras vilka tjänster som innefattas i
begreppet begravningsavgift. Huvudmannen för det förvaltningsområde där den avlidna var
folkbokförd ska utan kostnad för dödsboet tillhandahålla – gravplats eller motsvarande på allmän
begravningsplats under en tid – av 25 år, – gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och
iordningställande av öppnad grav, – transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet
till dess t gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens
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förvaltningsområde, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser, –
kremering, – lokal för förvaring och visning av stoftet samt – lokal
I förordningen 46 § står om ersättningsbeloppen. Det ska grundas på en genomsnittlig beräkning av
den årliga kostnaden för en gravplats. Genomsnittsbeloppet beräknas genom att nittio procent av
huvudmännens samlade kostnader för begravningsverksamheten minskat med kostnaderna för
krematorieverksamheten, divideras med antalet gravplatser hos huvudmännen som är eller har varit
upplåtna med gravrätt.
Tidigare behandling Motioner om begravningsavgiften har väckts i Sveriges riksdag. De behandlar
frågor om hantering av aska, flytt av urnor och ersättning för det samma, namnbyte från
begravningsavgift till kyrkogårdsavgift et c. 2017 avslogs samtliga liknande motioner.
Begravningslagen ändrades senast 1 januari 2017 och man är i Sverige generellt överens om den
ordning man har kring detta. Man betalar vad det kostar. Ingen går med vinst och alla huvudmän får
sina kostnader täckta.
Styrelsen har yttrat sig över Rickard Roths motion “från begravningsavgift till dödsavgift” och
motionen “begravningsavgift i Huddinge” och anser att båda motionerna ska anses besvaras.

Medlemsmötet beslutar
att skicka motionerna till distriktskongressen som enskilda.
Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att utreda möjligheten för kommunen/staten att ta över begravningsverksamheten
att utreda möjligheten för kommunen/staten att sänka begravningsavgiften till samma nivå som i
Stockholm
att utreda möjligheten för enskilda medborgare att kunna få minimum "begravningsavgift". en som
enbart innebär kostnad för kremering
Richard Roth
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-28, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö2 Begravningsavgift
Föredragande: Rolf Nersing
Distriktsstyrelsen instämmer i svaret från Huddinge arbetarekommun som hänvisar till lagar,
förordningar och utredningar som har gjorts gällande begravningsverksamheten och
begravningsavgiften. Begravningsverksamheten i Sverige har nyligen genomgått en gedigen
genomlysning hos Sveriges riksdag och både begravningslagen och begravningsförordningen har med
det uppdaterats. Anledningen till att Stockholm har en lägre avgift har att göra med den möjlighet som
Stockholm har, som ingen annan kommun i Sverige, att till del subventionera
begravningsverksamheten. Alltså betalar man via övrig skatt för att få full kostnadstäckning. Sedan
2017 har Kammarkollegiet vidare ett ansvar att bestämma en begravningsavgift som tas ut lika över
hela landet. Stockholm och Tranås har ett undantag (den första sedan 1800-talet) där kommunen är
huvudman. I den mån de subventionerar kostnaderna via sin kommunalskatt så ligger det ansvaret på
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kommunerna själva. Det är lika service och tjänster som ingår i all begravningsverksamhet oavsett
huvudman. Bestämmelser om begravningsavgift och om vad denna ska bekosta finns i
begravningslagen och begravningsförordningen. I 9 kap. 6 § begravningslagen preciseras vilka tjänster
som innefattas i begreppet begravningsavgift. Huvudmannen för det förvaltningsområde där den
avlidna var folkbokförd ska utan kostnad för dödsboet tillhandahålla – gravplats eller motsvarande på
allmän begravningsplats under en tid – av 25 år, – gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning
och iordningställande av öppnad grav, – transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för
stoftet till dess t gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför
huvudmannens förvaltningsområde, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av
särskilda gravplatser, – kremering, – lokal för förvaring och visning av stoftet samt – lokal
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion Ö3 Separera kyrka och parti
Huddinge
Enskild motion
Motivering
Separera kyrka och parti
Detta är två motioner i en, (1) och (2).
Socialdemokraterna ställer upp i kyrkovalet under partinamn och hela partiet engageras i detta på ett
eller annat sätt. Jag föreslår att detta upphör.
Jag vill:
1. Att kyrkovalet inte ses som en angelägenhet för partiet Socialdemokraterna.
2. Att vi i övergångsperioden mot att bli ett sekulärt parti tydligt separerar de kyrkliga frågorna från
den övriga politiken. Detta bör göras genom att varje ordinarie möte tydligt avslutas innan kyrkofrågor
tas upp. Detta i syfte att medlemmar som inte tillhör Svenska kyrkan ska ha möjlighet att avlägsna sig.

Motionär: Richard Roth

Motionssvar:
Styrelsen föreslår medlemsmötet
att besluta att skicka in motionen som enskild till distriktsårskonkressen.
Motivering
Motionen tar upp socialdemokraternas engagemang inom kyrkopolitiken och vill att partiet tar avstånd
från den samma. Motionären menar vidare att man i väntan på det som av Roth kallas “ett helt sekulärt
parti” ser till att alla frågor som berör trossamfund och kyrkor görs vid sådana sammankomster som
inte är allmänna för alla partimedlemmar.
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Styrelsen följer s-kongressens fattade beslut om att hela partiet deltar i kyrkovalet. För
socialdemokraterna är alla demokratiska sammanhang, där vi kan vara med och forma ett jämlikt,
solidariskt och rättvist samhälle och värld, av värde för vår sak. Kyrkopolitiken är idag den största
grupperingen inom partiet med ca 7000 socialdemokrater som har uppdrag i kyrkan. Det har länge
varit ett angeläget och uppskattat uppdrag för många partikamrater.
Det finns också dem som framhåller att kyrkovalet är ett viktigt mobiliserings- och ideologiskt val,
men det är en bisak. Det viktiga ställningstagandet är att socialdemokraterna som parti vill stödja alla
vägar mot en samhällsutveckling där allas lika värde och rätt understryks. Svenska kyrkan har idag
drygt 6 miljoner medlemmar och är den enskilt största medlemsorganisationen i Sverige.
Socialdemokraterna i Huddinge stödjer de partimedlemmar vart engagemang är starkt för och i
Svenska kyrkan och följer s-kongressens beslut om att hela partiet deltar i kyrkovalet. Som enskild
medlem har man som vanligt 100 % rättighet att avstå från att arbeta i kampanjen. Men som ledande
företrädare behöver man delta som representant för partiets beslut.
Likaså är man alltid fri att lämna ett medlemsmöte om frågan som behandlas gör en som person
obekväm.
Religiösa människor behöver i vår värld och i samhälle inte marginaliseras ytterligare. De behöver
värnas och sörjas för på samma sätt som alla andra som omfattas av yttrande- och
diskrimineringslagstiftningen. Av den anledningen skulle det också vara fel av oss som
socialdemokrater att kategoriskt inte vilja tala om sådant som är viktigt för många människor, oavsett
om man personligen delar den övertygelsen eller ej. Det gör oss som parti med humana.

Medlemsmötet beslutar
att skicka in motionen till distriktskongressen som enskild.

Socialdemokraterna i Huddinges medlemsmöte 2018-11-29

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att kyrkovalet inte ses som en angelägenhet för partiet Socialdemokraterna
att vi i övergångsperioden mot att bli ett sekulärt parti tydligt separerar de kyrkliga frågorna från den
övriga politiken. detta bör göras genom att varje ordinarie möte tydligt avslutas innan kyrkofrågor tas
upp. Detta i syfte att medlemmar som inte tillhör Svenska kyrkan ska ha möjlighet att avlägsna sig
Richard Roth
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-29, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö3 Separera kyrka och parti
Föredragande: Rolf Nersing
Distriktsstyrelsen instämmer i svaret från Huddinge arbetarekommun. För socialdemokraterna är alla
demokratiska sammanhang, där vi kan vara med och forma ett jämlikt, solidariskt och rättvist samhälle
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och värld, av värde för vår sak. Kyrkopolitiken är idag den största grupperingen inom partiet med ca
7000 socialdemokrater som har uppdrag i kyrkan. Det har länge varit ett angeläget och uppskattat
uppdrag för många partikamrater. Varje förening och arbetarekommun utformar sina egna
arbetsformer och väljer själva innehållet på sina möten.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion Ö4 Slopa hastighetsbegränsningar i dess nuvarande skick
Nykvarn
Motivering
1967 i samband med högertrafikomläggningen permanentades hastighetsbegränsningar i Sverige
Sedan dess har tryckta plåtskyltar använts för att kommunicera gällande hastighetsgränser
Under de senaste decennierna har samhället förändrats, inte minst avseende kommunikation, såväl
fysiskt som digitalt.
Några av nutidens stora diskussionsämnen är självkörande bilar, AI (Artificiell Intelligens) och Big
Data. Sverige har också ett uttalat mål att bli ledande inom AI
De flesta invånare har idag en Smartphone som har bättre uppgifter om trafiksituationen än vad
Trafikverket har momentant.
Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknad att:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att det uppdras till riksdagsgruppen att arbeta för att modern teknik används att styra hastighetsgränser
och därmed 1. förbättra framkomligheten 2. öka acceptansen för de skyltade hastigheterna 3.utnyttja
och stärka Sveriges position som ledande inom digitalisering
Michael Henriksson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-26, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö4 Slopa hastighetsbegränsningar i dess nuvarande
skick
Föredragande: Fredrik Sirberg
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om att dagens teknik skulle kunna användas för att
reglera hastigheter framför allt i storstadsregionerna där vinsterna skulle vara störst. Sverige ska ligga i
framkant när det gäller digitaliseringen. Det är dock frågor som måste övervägas innan man kan ta bort
de fysiska hastighetsskyltarna. Traffiksäkerheten måste alltid gå i första hand, och om vi hanterar
digitaliseringen rätt kan det bli en del för att förverkliga nollvisionen. Man måste också säkerställa att
det är rätt information som ges trafikanten och hur man förändrar lagstiftningen så att den blir
rättssäker. Distriktsstyrelsen anser att motionen ska anses besvarad då detta är ett pågående arbete.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.
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Motion Ö5 Nollvision och MC
Nykvarn
Motivering
Redan 1997 fastställdes i regeringens proposition om Nollvisionen att ”människans fysiska
förutsättningar att tåla yttre våld vid trafikolyckor skulle vara normgivande vid utformningen
av transportsystemets olika delar”
Motorcyklister har saknats som trafikantgrupp i de styrdokument för hur vägar ska utformas
och underhållas
En av de stora frågorna för MC-kollektivet är de skyddsräcken som monteras längs
vägarna. Merparten av dessa är s.k. vajerräcken.
Inga räckeskrav finns på att minimera skaderisken för oskyddade trafikanter som kör in i
dem. Ju fler räcken som sätts upp, desto fler motorcyklister kan komma att dödas och
skadas. Sverige har Europas och kanske också världens högsta andel dödade och
skadade motorcyklister i räckesolyckor. Nu säkras också sidoområden genom att
sidoräcken monteras.
Härmed yrkas att:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att De räcken som fortsättningsvis monteras i anslutning till allmänna vägar är av sådan typ att
även oskyddade trafikanter kan påräkna en säker trafikmiljö. På platser där så är
erforderligt, t.ex ytterkurvor, monteras vägräcke med underglidningsskydd (MPS,
Motorcyclist Protection System)
Michael Henriksson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-26, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö5 Nollvision och MC
Föredragande: Carina Paulsson
Det är en viktig fråga som motionären tar upp om att säkerheten för motorcyklister måste säkras så att
färre mc-förare omkommer i trafiken av skadliga vägräcken. Räcken är av största vikt för att rädda
trafikanters liv. Räcken skyddar mot krock med mötande bilar, berg, träd och andra farliga föremål
som står nära, eller andra trafikanter, känsliga miljöer som vattentäkter. Trafikverket har inlett
samarbete med organisationer för att öka både motorcykel och mopedtrafikanters säkerhet. De senaste
åren har det tagits fram ändringar i styrande dokument för ökade krav på räckens släthet och skydd
mot underglidning av räcken på vissa platser. Det har också tillkommit krav på att
underglidningsskydd ska användas i ytterkurvor på avfartsramper på trafikplatser samt i vissa
ytterkurvor med liten radie på tvåfältsvägar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.
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Motion Ö6 Öppna upp för medborgarförslag till Stockholms läns landsting
Södertälje
Motivering
Så vitt jag erfarit förekommer det inom vissa landsting att medborgarna har rätt att ställa
medborgarförslag/medborgarfrågor. Detta är förvisso ett sätt att minska avståndet mellan medborgaren
och politiken och därigenom stärka demokratin.
Styrelsen för Södertälje arbetarekommuns yttrande:
Styrelsen för Södertälje arbetarekommun ställer sig principiellt tveksam till en ordning med
medborgarförslag/medborgarfrågor i Stockholms läns landsting. I en region med 2 miljoner människor
skulle det ge enskilda individer eller intressegrupperingar som känner till och kan ta för sig av just
detta instrument ett inflytande som skulle vara icke-representativt. Styrelsen menar att det är bättre att
verka genom de partier som finns i landstinget eller via de ordinarie vägar som finns för att försöka
påverka politiska beslut.
Styrelsen menar dock att det är rimligt att förslaget värderas av distriktsårskongressen och föreslår
därmed att det skickas in som enskilt.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att möjligheten att väcka medborgarförslag/ställa medborgarfrågor införs även inom Stockholms läns
landsting.
Thorwald Arvidsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö6 Öppna upp för medborgarförslag till Stockholms
läns landsting
Föredragande: Erika Ullberg
Motionären föreslår att Stockholms läns landsting ska använda den möjlighet som finns i
kommunallagen att tillåta att förslag från enskilda medborgare tas upp till prövning. Idén med
medborgarförslag är att stärka demokrati och inflytande för medborgarna direkt utan att gå via de
politiska partierna. Cirka 70 procent av Sveriges kommuner tillåter idag medborgarförslag, men endast
två landsting/regioner enligt en undersökning av SKL. Socialdemokraterna är alltid angelägna att
beslut ska fattas med bred demokratisk förankring. Vi värnar våra demokratiska processer såväl i
partiet som i de offentliga organ där vi är representerade. Vi gör också vårt yttersta för att både som
medborgare, medlemmar och förtroendevalda att politikutveckla och lyssna på medborgare, personal,
intresseorganisationer mm och fatta väl grundande beslut som gynnar alla långsiktigt. I Stockholms
läns landsting har Socialdemokraterna via verksamhetsbesök, mail, telefon och sociala medier ständigt
kontakt med medborgare i aktuella politiska frågor. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting
har också upplåtit utrymme i fullmäktigesalen att via sociala medier ställa frågor som vår gruppledare
sedan direkt ställer till ansvarigt landstingsråd. Detta är sedan många fullmäktigemöten tillbaka den
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första enkla frågan som inleder varje fullmäktigemötes frågestund. Vi kallar detta ”folkets fråga”, efter
en modell som Labour infört i det brittiska underhuset. Vi vill på olika sätt öka engagemanget och
kunskapen om regionpolitiken, vilka som styr och de politiska alternativen. Region Stockholm (fd
Stockholms läns landsting) är har ca 2,3 miljoner invånare, ca 44 000 anställda och upphandlar
därutöver tjänster (sjukvård och kollektivtrafik) som berör ytterligare ett stort antal anställda. Den
politiska styrningen av verksamheten är huvudsakligen av strategisk karaktär. Verksamheten styrs ex
genom mål, anslag i budget och genom upphandlingar. Detta gör att folkets vilja bäst kanaliseras
genom de folkvalda och deras politiska partier. Medborgarförslag har som motionären positiva sidor
men vi delar Södertälje arbetarekommuns åsikt att motionen inte bör bifallas. Vi föredrar att
medborgarna i första hand yttrar sina åsikter genom att rösta och delta i val, kontakt via sociala medier
eller telefon och brev, demonstrationer eller andra sätt att påverka som ryms inom vår demokrati. I
synnerhet ser vi gärna att fler uppmuntras att själva gå med i ett parti och göra sin röst hörd som
medlemmar och förtroendevalda. Vår tro på den representativa demokratins möjligheter är stark.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion Ö7 Myndigheternas öppethållande under helger
Solna
Motivering
En myndighet ska enligt 7 § Förvaltningslag (2017:900) vara tillgänglig för kontakter med de enskilda
samt vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina
skyldigheter gentemot allmänheten. Enligt lagen skall ärenden handläggas så enkelt och snabbt som
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
Europarätten ställer krav på medlemsstaterna att upprätthålla en sådan effektivitet att dröjsmålen
undviks. Europakonventionen menar att rättigheter som tillkommer den enskilde först efter dröjsmål
innebär en kränkning. I EU:stadgan artikel 41 föreskrivs en rätt att av unionens myndigheter, organ
och institutioner få sina angelägenheter behandlade inom rimlig tid.
I förvaltningslagen och europarätten finns alltså krav på att handläggningen hos myndigheter inte ska
dra ut onödigt mycket på tiden. Trots det har Justitieombudsmannen riktat kritik mot myndigheter som
inte ansetts uppfylla snabbhetskravet, då det varit fråga om onormalt långa väntetider. Kravet på
snabbhet måste dock sättas i relation till bland annat arbetsbelastningen hos myndigheten och hur
komplicerat ett visst ärende är. För tillfället tycks väntetiderna för ansökningar om uppehållstillstånd
ligga på runt sju månader vilket är oacceptabelt.
Dessutom konstaterar en analys som Statskontoret har genomfört, en så kallad ”fördjupad”, att 96
procent av de myndigheter som har besvarat enkäten lider av arbetsbelastning och stress. Drygt hälften
av de anställda upplever inte att chefen stödjer de när det gäller att hitta en balans mellan arbete och
privatliv.
Att i förvaltningslagen tas in en bestämmelse om att myndigheterna måste hålla öppet under helger ska
underlätta införlivandet av förvaltningsrätten samt EU-rätten. Bestämmelsen kommer även bidra till
minskad arbetsbelastning som i sin tur kommer att bida till mindre psykisk ohälsa bland de anställda.
Den nya bestämmelsen kommer att sätta den enskilde i fokus och öka möjligheterna att snabba på
handläggningstiden. Det gör att den enskilde kan ta tillvara på sin rätt mer effektivt.
Därför yrkar jag:
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att i Förvaltningslagen tas in en bestämmelse om att myndigheterna måste hålla öppet under helger.
Firel Danho
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-21, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö7 Myndigheternas öppethållande under helger
Föredragande: Rolf Nersing
Motionären lyfter en viktig fråga om arbetsbelastningen och hur de anställda på våra myndigheter mår.
Distriktsstyrelsen delar dock inte motionärens slutsats att om myndigheterna håller öppet under helger
skulle minska arbetsbelastningen och bidra till längre psykisk ohälsa bland de anställda.
Arbetstagarnas veckoarbetstid skulle vara densamma alternativ minska för att kompensera arbete på
helger. Arbetstagarna har idag svårt att hitta en balans mellan arbete och privatliv och det torde inte
blir mindre svårt att hitta en balans om de även ska arbeta på helger. Myndigheterna bör dock ta
signalerna från undersökningar på allvar och göra sitt yttersta för att medarbetarna ska få en balans i
livet och att arbetsbelastningen och stressen ska minska.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.

Motion Ö8 Kontanthantering
Nynäshamn
Motivering
Har någon nyligen kontanta slantar- kanske sparade i en spargris - insatt på banken? Detta lär nog inte
ha lyckats så lätt. De flesta svenska banker ägnar sig nämligen inte åt kontanthantering. Även
föreningar ha stora svårigheter att få lämna in sina insamlade lottpengar m.m.m.
Den stackars turisten som inte känner till hur det här landets betalningssystem fungerar, får nog går
utan sin kaffekopp, när näringsstället inte tar emot kontanter.
Bland utvecklade ekonomier är Sverige det land där användandet av kontanter har minskat mest.
Sedan 2010 har mängden av kontanter i omlopp halverats. Det är väl knappast något att skryta med att
man försämrar servicen till sina medborgare på den punkten.
Trots stora protester är ingen förändring i sikte. Besvärligast är det för resurssvaga grupper och förstås
för de äldre medborgarna som inte är van med internet. Det är fullkomligt oacceptabelt att deras
vardag ska bli besvärligare bara p.g.a.att kontanter inte längre tas emot som betalningsmedel. På
många ställen. Jag vet t.ex. att snabbköpen agerar ofta som växelkontor för både äldre och föreningar.
Enligt min mening måste vi kunna använda vårt eget lands valuta för att uträtta vardagliga
transaktioner så länge det finns kronor och ören som riksbanken tillhandahåller.

Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att Med hänvisning till ovan anförda text hemställer jag att distriktsstyrelsen får i uppdrag
att aktualisera frågan om bankernas kontanthantering samt
att verka för att kontanta medel även fortsättningsvis kan användas som betalningssätt
Stephanie Listerdal
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö8 Kontanthantering
Föredragande: Azadeh Rojhan Gustafsson
Den svenska betalningsmarknaden genomgår en snabb strukturomvandling där fler betalningar sker
digitalt medan kontanter och andra fysiska betaltjänster används i allt mindre grad. Denna
strukturomvandling är överlag positiv och drivs fram främst av marknaden. Men den innebär även en
del utmaningar som motionären tydligt pekar på i motionen. Den rödgröna regeringen har följt den
rådande debatten om det kontantlösa samhällets följder och under de senaste åren arrangerat möten
och samtal med företrädare från banksektorn. Syftet med samtalen har varit att följa upp hur aktörerna
i kontanthanteringskedjan möter de utmaningar som finns. Regeringen har tydligt framfört till
aktörerna att var och en måste ges möjlighet att fatta beslut om sin ekonomi och att bankerna har ett
stort ansvar i att öka tillgängligheten till kontanter. Bankerna har i dessa samtal lyft arbetet med att
informera och utbilda sina kunder i övergången till det digitala samhället och att arbete sker delvis i
samarbete med företrädare för utsatta grupper och pensionärsorganisationer. Ett arbete som regeringen
uppmanat bankväsendet att fortsätta med. Den rödgröna regeringen har också tagit initiativ till att
tillsätta en parlamentarisk utredning av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen där
kommittén bland annat har i uppdrag att utreda Riksbankens roll och ansvar för en fungerande
kontanthantering och kontanttillgång i hela landet Kommittén ska lämna förslag senast 31 maj 2019.
Distriktsstyrelsen delar motionärens frustration över att konsekvenserna av den snabba digitala
omställningen inte uppmärksammats tillräckligt från banksektorn. Vidare tror styrelsen att det arbete
som regeringen har påbörjat och den utredning som presenteras i maj kommer att ge svar på hur denna
utmaning ska bemötas. Distriktsstyrelsen ser också vikten av att fortsatt följa upp och möta den
ojämna närvaron av viktiga samhällstjänster, såsom banker och myndigheter, i vår region.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motionen besvarad.

Motion Ö9 Ge tillbaka elnäten till folket
Vallentuna
Motivering
Monopolet vill alltid maximera sina vinster och tar därför ut ett högre pris än på en konkurrensutsatt
marknad. Konsumenterna blir lidande, och vi får en ineffektiv resursanvändning. Exempelvis
oljebolag (t.ex. OPEC) när priser på världsmarknaden börjar sjunka så brukar de utvinna mindre olja,
vilket pressar upp priserna och leder till större vinster igen.
Att aktiebolaget som huvudregel ska bedrivas med vinstsyfte kan utläsas ur stadgandet i 3 kap. 3 §
Aktiebolagslagen. Bestämmelsen stadgar att: ”Om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett
annat syfte än att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så
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fall skall det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation skall
användas.”. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören, ska inom ramen för bolagets
verksamhet, beakta och investera i varje tänkbart ”intresse” så länge nuvärdet av denna investering är
positivt.
Monopolmarknader hanteras därför bäst av det offentliga eller allmännyttiga då de inte eftersträvar
vinstmaximering, utan deras uppdrag är att uppfylla ett allmänintresse på effektivaste sätt.
Elnät är ett av flera naturliga monopol (ex. infrastruktur av olika slag, elnät, järnvägar osv.), där det
inte är gynnsamt att flera aktörer är med och producerar för de kan aldrig producera mer effektivt än
en enda aktör.
Privata bolag är därför inte lämpliga ägare av naturliga monopol eftersom det innebär en
intressekonflikt liknande den som finns inom vård, skola och omsorg. Vems eller vilkas intressen sätts
i högsätet, konsumenternas eller aktieägarnas?
De enorma skillnaderna i nätavgifterna beroende på var man bor visar tydligt på att dagens system är
djupt orättvist och oskäligt. Trots skärpt lagstiftning så har nuvarande regelverk visat sig vara tandlöst
och otillräckligt för att komma till rätta med riskkapitalisternas och pensionsfondernas övervinster på
elnätsmarknaden.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att de allmänna distributionsnäten för elektrisk
energi ska ha allmännyttigt huvudmannaskap
Jerri Bergström
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-11-07, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö9 Ge tillbaka elnäten till folket
Föredragande: Rolf Nersing
Motionären tar upp en viktig fråga om naturliga monopol där elbolagen äger elnäten och tar ut
nätavgifter. Elnätsregleringen ska säkerställa att elnäten underhålls och utvecklas och att
elnätsföretagen inte tar ut oskäliga vinster på kundernas bekostnad. Regeringen har också sett att
elnätsregleringen inte har fungerat och vill säkerställa att kunderna betalar en skälig avgift för
elnätstjänsten. Därför tillsatte regeringen en utredning som nu presenterat sina förslag.
Utgångspunkten för regleringen är att säkerställa att kunderna betalar skäliga avgifter och att
regleringen skapar incitament för långsiktiga investeringar som säkerställer en effektiv nätdrift som
möter framtidens behov och förutsättningar. Distriktsstyrelsen har kommit fram till en annan slutsats
än vad motionären har gjort. Elnäten har stått och står inför många utmaningar att kunna leverera el till
sina kunder. Elnäten behöver framtidssäkras för att minska antalet och längden på de strömavbrott
som sker.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
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Motion Ö10 Rätt person på rätt adress
Södertälje
Motivering
Sedan 1600-talet och kyrkböckerna har det svenska samhället steg för steg byggts upp av att vi har
ordentliga och systematiska register över var människor bor någonstans. Det har lagt grunden för ett
decentraliserat styre på kommunal nivå där man betalar skatt till sin kommun och där man får ta del av
välfärdssystemet utifrån var man bor. En fungerande folkbokföring är därmed en del av den svenska
modellen för att styra ett samhälle. Många rättigheter och skyldigheter i samhället är kopplade till var
man är folkbokförd.
Under den senaste tiden har vi sett fler exempel på felaktigheter i folkbokföringen och att människor
både använder flera identiteter och är folkbokförda på helt uppenbart felaktiga adresser. Ett av de mer
omtalade exemplen är den person som utförde terrordådet på Drottninggatan, men även andra exempel
har varit en del av nyhetsrapporteringen.
I ”Myndighetsgemensam lägesbild över organiserad brottslighet 2018-2019” som tagits fram
gemensamt av flera olika myndigheter ägnas ett av avsnittet åt problem med folkbokföring och
adresser i särskilt utsatta områden. I rapporten beskrivs relativt omfattande problematik både kring
signaler om felaktiga folkbokföringsadresser, användande av c/o-adresser samt många adresser där
många personer är folkbokförda.
Det finns flera uppenbara problem som uppstår när folkbokföringen brister. Rättigheter som tillgång
till försörjningsstöd och andra bidrag, platser för barnen i skola/förskola, tillgång till vuxenutbildning,
rösträtt i kommunala val och tillgång till äldreomsorg styrs utifrån var du är folkbokförd. Det gäller
även skyldigheter som att betala skatt. Brister i folkbokföringen och bristande tilltro till
folkbokföringen riskerar att bli systemhotande. Det är också tydligt idag att en stor del av handeln med
svarta hyreskontrakt är kopplade till felaktig folkbokföring.
Fram tills 1990 säkrades kvaliteten i folkbokföringen – eller mantalsskrivningen som det då kallades –
av regelbundna folk- och bostadsräkningar. Detta system har avskaffats, bland annat för att det ansetts
kostnadskrävande och för att det delvis ersatts av lägenhetsregister som gör det möjligt att följa
folkbokföringen på lägenhetsnivå.
Vi konstaterar att kvalitetssäkringen av folkbokföringen inte räcker. En del av detta kommer att
åtgärdas genom de åtgärder som föreslogs i S/MP-regeringens proposition ” Ökat skydd för hotade
och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen”, som riksdagen
antog i maj 2018. Det handlar bland annat om folkbokföringsbrott återinförs och att möjligheterna för
Skatteverket att göra hembesök utökas. Vår bild är dock att dessa åtgärder inte kommer att räcka.
Det första steget för att återigen få ordentlig koll på folkbokföringen är att återigen göra en ordentlig
kvalitetssäkring av nuvarande register. För att säkerställa kvaliteten i folkbokföringen föreslår vi
därför att Sverige genomför en ny folk- och bostadsräkning genomförs i Sverige för första gången
sedan 1990.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att verka för att en ny folk- och bostadsräkning genomförs i Sverige
Södertälje arbetarekommun
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-03, som beslutade att anta motionen som egen.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö10 Rätt person på rätt adress
Föredragande: Serkan Köse
Den senaste folk- och bostadsräkningen i Sverige genomfördes 1990. Då gjordes den med hjälp av
frågeblanketter till hela befolkningen i kombination med uppgifter inhämtade från olika register. Den
stora förändringen jämfört med tidigare är att den hushålls- och bostadsräkning som nu har genomförts
helt har baserats på uppgifter från register. Enskilda personer och fastighetsägare har inte behövt fylla i
någon frågeblankett, och kommunerna behöver inte hantera alla blanketter. Det blir både enklare och
billigare. Det som gör detta möjligt är att det idag finns ett lägenhetsregister, och att personer som bor
i flerbostadshus är folkbokförda på lägenheten. För personer som bor i småhus har det inte skett någon
förändring. Lantmäteriet har ansvar för lägenhetsregistret och Skatteverket för arbetet med
folkbokföring på lägenhet. Kommunerna har som uppgift att registrera förändringar i
lägenhetsregistret. Distriktsstyrelsen delar den oro som motionen lyfter kring brister i nuvarande
folkbokföringssystem. Distriktsstyrelsen vill också klargöra den kritik som finns mot en folk- och
bostadsräkning. Kritiken handlar om att det i Sverige finns erforderliga uppgifter tillgängliga utan det
omfattande insamlande som folk- och bostadsräkning arbetet innebär. Det gäller också att klart
begränsa uppgiftsinsamlandet, som berör enskilda personer. Detta arbete kostar dessutom mycket
pengar för kommunerna. Många människor är negativa till folk- och bostadsräkning arbetet. Där man
känner sig kränkta över att behöva lämna in uppgifter som man menar inte angår myndigheterna. Trots
det anser distriktsstyrelsen att motionen lyfter en angelägen fråga om att det behövs genomföras en ny
folk- och bostadsräkning i Sverige. Inte minst med tanke på att den senaste som gjordes var 1990.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen.

Motion Ö11 Motion om talmannens roll
Tyresö
Enskild motion
Motivering
När man 1973 överförde regeringsbildningar till talmannen istället för monarken, förutsåg man nog
inte att det förloppet skulle gå långsammare än då monarken utövade den delen.
Både när monarken på sin tid liksom t.ex. Finlands president sysselsätter sig med att forma en
regering, så gick eller går (som i senare fallet) det hela fortare än numera. Egentligen tror jag att de
lagstiftande under 1973 faktiskt tänkte sig att den processen med talmannen skulle gå lika fort eller t o
m fortare än nuvarande praxis eller skötas mer informellt än numera. Med andra ord inte fullt så
stelbent formalistiskt eller rent av byråkratiskt som numera.
Även begränsningen till att en talman bara får föreslå 4 gånger en ny regeringschef, då nyval måste
följa, tror jag också tål att diskuteras.
Om ett parlamentariskt läge är väldigt svår som t.ex. nu behövs nog ändå många mer än fyra förslag
från en talman innan en riksdag kan tänka sig att tolerera t.ex. en minoritets-eller annan kombinerad
koalition. Och i Finland så kan det här ske ofta och här finns nog en del att lära hur vår talman i ett
sådant läge skall få agera. I Finland även i Tyskland har det för övrigt hänt att om läget liknar som nu i
Sverige, att en sådan president informellt kontaktat partiledarna och bett dem att tills vidare avstå från
en del av sina principiella ståndpunkter och i stället samlas till en mer pragmatisk och konstruktiv
lösning för att därmed lösa landets rådande problem.
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Så en översyn kan behövas men eftersom det är fråga om grundlag då två riksdagsbeslut behövs så kan
även en sådan reform dröja, såvida inte riksdagen kan enas om att ge talmannen en bilagd instruktion
hur han eller hon bör förfara vid regeringskriser och då under vilka förutsättningar. Mycket talat även
för att talmannen, för att säkerställa vår demokratiska konstitution, alltid ändå i efterhand bör, liksom
regeringens ledamöter, efteråt bli föremål eftergranskning i denna process av konstitutionsutskottet.
Ty skulle en talman då i ett sådant läge ha överskridit eller missbrukat (då t.ex. infört en
utomparlamentarisk kuppliknande åtgärd ))sina befogenheter så om det blir allvarlig anmärkning och
avsättning av densamma och omval av ny talman, men sådant läge hoppas vi nog ändå inte skall
behöva inträffa.
Med stöd av ovan yrkar jag

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att partidistriktskonferensen vidarebefordrar denna motion till vår egen
riksdagsgrupp för vidare åtgärder.
Mats Tallberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2018-12-01, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion Ö11 Motion om talmannens roll
Föredragande: Åsa Westlund
Motionären tar upp talmannens roll i regeringsbildandet. Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att
talmannens roll och befogenheter hör till de saker som måste utvärderas efter den tidskrävande
regeringsbildningen. Det kan också tilläggas att Socialdemokraterna var emot den förändring av
regeringsformen som innebar en obligatorisk statsministeromröstning efter ett val. Vi befarade att det
skulle vara enklare att enas emot en kandidat än för ett alternativ och att det därför skulle försvåra
regeringsbildandet, vilket hösten bevisat. Sverige har ett i internationell jämförelse mycket
proportionellt valsystem. En nackdel som ofta tas upp när det gäller en hög proportionalitet är att just
regeringsbildandet blir svårare än i t ex ett majoritetsval där en tydlig vinnare koras. Därför är det
viktigt att andra procedurregler runt regeringsbildandet underlättar en regeringsbildning. Dit hör till
exempel att en statsminister inte behöver ha aktivt stöd av en majoritet av riksdagen utan bara behöver
tolereras av densamma. Motionären tar specifikt upp talmannens befogenheter och att utöka antalet
förslag till statsminister som denne får lägga fram. Distriktsstyrelsen menar att erfarenheterna från
hösten ger större anledning att fundera på om det behövs någon förändring i nyvalsinstrumentet. Dock
delar inte distriktsstyrelsen motionärens konkreta förslag. En övergångsregering har ingen möjlighet
att utlysa nyval. Inte heller talmannen kan utlysa nyval, utan att först lägga fram fyra förslag till
statsminister till kammaren. Kanske borde talmannen kunna utlysa nyval redan tidigare i processen för
att det alltid ska finnas någon som har rätt att göra det och också för att kunna snabba på processen?
Att talmannens roll i regeringsbildandet skulle kunna granskas av KU i efterhand är en intressant
tanke, som också kan lyftas i en bredare utvärdering av hur processen kring regeringsbildandet.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen.
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