
Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A1  
Anonym CV-granskning 
HBTs Stockholm 
 

Idag är det olagligt att diskriminera personer som är arbetstagare, söker ett arbete, fullgör eller 
söker praktik samt står till förfogande för att utföra eller utför ett arbete som extern inhyrd eller 
lånad arbetare. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Trots att detta är tydligt sker direkt och indirekt diskriminering i arbetslivet. IFAU:s forskning om 
diskriminering i arbetslivet visade att grupper som diskrimineras i rekryteringsprocesser är 
medelålders, äldre, överviktiga, har högre sjukfrånvarande, har icke-europeiskt utseende, har icke-
nordiskt namn, tillhör religiös minoritet, har flera barn eller är icke-heterosexuell. 

En metod som kan användas för att motverka detta i första steget är anonymitet i CV-
granskning. Detta kan ske till exempel genom att använda ett formulär för CV, så att den första 
granskaren inte får information som kan diskriminera de arbetssökande. 

Verktyg som dessa kan direkt omöjliggöra diskriminering i det första steget i 
rekryteringsprocessen. Detta är ett viktigt steg i att skapa ett jämlikt samhälle. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för anonymitet i rekryteringsprocesser ska användas i de 
moment där det är möjligt. 

2. Socialdemokraterna arbetar för att ha anonymitet i interna rekryteringsprocesser i de moment 
där det är möjligt. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. motionen skickas till Stockholms riksdagsgrupp  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A2  
Facket ska alltid med 
El-sossen 
 

Välfärdens löntagare springer allt fortare, arbetskraftsbristen gör att andningspauserna som 
möjliggör facklig organisering blir allt färre. Med det riskerar vi den svenska modellen. samtidigt 
har även de offentliga arbetsgivarna begränsad personalorganisationernas möjligheter att delta, 
som en del av verksamheterna, i t ex introduktionsdagar för nyanställda.  

Det händer både i staden och i regionen.  

Den svenska modellen är framgångsrik och tjänar såväl löntagare som samhället väl. Men för att 
den ska fungera krävs hög organisationsgrad. Vi har ett ansvar som arbetarrörelsens parti att öka 
möjlighetens till fackligt medlemskap varhelst vi kan. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Partidistriktet i Stockholm driver frågan om att alla som anställs med staden eller regionen som 
arbetsgivare träffar en facklig företrädare från det kollektivbärande fackförbudet i anslutning till 
tjänstens början.  

2. årsmötet antar motionen som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A3  
Facket ska alltid med 
Hammarby Norra s-förening 
 

Välfärdens löntagare springer allt fortare, arbetskraftbristen gör att andningspauserna som 
möjliggöra facklig organisering blir allt färre. Med det riskerar vi den svenska modellen. Samtidigt 
har även de offentliga arbetsgivarna begränsad personalorganisationernas möjligheter att delta, 
som en del av verksamheterna, i t ex introduktionsdagar för nyanställda. Detta händer både i 
staden och i regionen. 

Den svenska modellen är framgångsrik och tjänar såväl löntagare som samhället väl. Men för att 
den ska fungera krävs hög organisationsgrad. Vi har ett ansvar som arbetarrörelsen parti att öka 
möjligheterna till fackligt medlemskap varhelst vi kan. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet i Stockholm driver frågan om att alla som anställs med staden och regionen som 
arbetsgivare träffar en facklig företrädare från det kollektivavtalsbärande fackförbundet i 
anslutning till tjänstens början.  

2. anta motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A4  
Hemtjänsten som yrke, utbildning och introduktion 
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 
 

Det finns en verksamhet riktad till oss äldre som har stora svårigheter, både nu och som om inget 
görs kommer att få ännu större svårigheter i framtiden. Det är hemtjänsten.  

Hemtjänsten är egentligen ett samlingsnamn för en rad åtgärder som erbjuds äldre efter 
behovsprövning: städning, mat (oftast tyvårr i form av en engångsförpackning som lämnas in vid 
ett kort besök), tvätt, handling, promenader m m. Det är stor skillnad om man har behov av 
städning var 14e dag eller besök upp till sju gånger per dygn. 

Det stora problemet med den service som erbjuds är att den utförs av många utförare under en 
fjortondagarsperiod (det kan vara i genomsnitt 13 olika människor som besöker den gamles 
hem). 

Att jobba i hemtjänsten har låg status och är ofta ett genomgångsyrke för den som utövar det. 
Den stora utmaningen nu och i framtiden är därför att göra detta yrke till ett yrke där personalen 
trivs och där man kan vara stolt över att jobba och vill jobba längre tid. 

Den skolutildning som pekar fram mot yrket är undersköterskeutbildning, en gymnasial 
utbildning, men där inriktningen oftast betonar omvårdnad i heldygnsverksamhet. Den skulle 
behöva ses över för att mer passa hemtjänstpersonalens behov. 

Eftersom man som arbetsgivare ofta tvingas anställa personal som saknar utbildning är den 
introduktion som erbjuds väldigt viktig. Vi har förstått att denna oftast består i att man går 
parallellt med någon van anställd, som ska inviga en i rutiner, teknik osv.  

Vi anser att Hemtjänsten i Stockholms stad ska satsa på en minst 14 dagar lång introduktionskurs 
för hemtjänstpersonal som saknar relevant utbildning där man får perspektiv på sin verksamhet, 
lite psykologiska kunskaper och inte minst de fallgropar som finns i yrket. Vidare utgår vi ifrån att 
krav från staden ska vara att detta genomförs genom uppföljning och kvalitetsäkras. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ställa sig bakom motionen och jobbar vidare med utvecklingen av hemtjänsten som yrke, 
utbildning och introduktion  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A5  
Inför en sjätte semestervecka 
HBTs Stockholm, SSU25+ 
 

Rätten till semester och friheten det ger att ha högre bestämmande över sitt eget liv har funnits 
med arbetarrörelsen under hela 1900-talet. Sedan 1978 har vi i Sverige haft 25 lagstadgade 
semesterdagar. Ytterligare ett försök till mer semester togs upp på 1991, men det drogs tillbaka 
1994. 

Lagen har sedan dess stått stilla, men semestern för många ser ändå annorlunda ut. Flera anställda 
har 30 semesterdagar via kollektivavtal och anställningsavtal. I flera fall har anställda till och med 
mer fler semesterdagar. De som är statligt anställda får 31 semesterdagar när de fyllt 30 år och tio 
år senare får de ytterligare fem semesterdagar. Vårdförbundet har liknande bestämmelser för 
anställda inom vård och omsorg, men deras förlängning av semester börjar först vid 40 års ålder. 
Det är bra att fler semesterdagar förhandlas fram, samtidigt som det är tråkigt att det har skapat 
ojämlika förutsättningar för olika yrkesgrupper. 

I internationella sammanhang är vi ofta mycket stolta över vår arbetsrätt och våra semesterdagar. 
Vi är dock inte det land som har flest semesterdagar. I både Finland och Frankrike är det 
lagstadgat med 30 dagars semester. 

Nu lever vi i en tid när psykisk ohälsa vuxit till ett folkhälsoproblem. Hos Försäkringskassan 
utgör psykiatriska diagnoser den största gruppen av pågående sjukfall1. Bland dessa är kvinnor 
överrepresenterade. När psykisk ohälsa ökar i samhället blir det än viktigare att vi ökar 
möjligheten för återhämtning. 

Arbetarrörelsen är redo att ta ett till steg för löntagares rättigheter. Det är dags att arbeta för en 
sjätte semestervecka. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ska arbeta för att utöka den lagstadgade rätten till semester från 25 
semesterdagar till 30 semesterdagar varje semesterår. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet. 

3. motionen skickas till riksdagsgruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A6  
Inför förkortad arbetstid för äldre personal 
Avantgarde S-kvinnor 
 

Vi ska jobba allt längre när pensionsåldern höjs, samtidigt som den återstående förväntade 
livslängden för lågutbildade kvinnor sjunker, enligt Statistiska centralbyrån SCB. För lågutbildade 
kvinnor innebär alltså höjd pensionsålder att de får jobba en allt längre tid av sina allt kortare liv. 
Det skiljer i dag över fem år mellan hur länge kvinnor med låg utbildning och deras högutbildade 
medsystrar väntas leva.  

Pensionsåldern kommer att höjas i flera steg. För dem som är födda 1965 blir den nya 
pensionsåldern 67 och för dem som är födda 1970 blir den 68 år, enligt prognos från 
Pensionsmyndigheten. Men många kvinnor som jobbar i tunga yrken såsom vården och 
äldreomsorgen orkar inte ens jobba till dagens pensionsålder. Den som väljer att plocka ut sin 
pension i förtid kommer att få lägre pension livet ut. Det beror på att de har tjänat in mindre 
pengar till inkomstpensionen.  

Kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens oavsett sektor, bransch eller yrke, men 
utvecklingen är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg. Psykiska symptom som 
ångest, oro, sömnlöshet samt depressionssymptom och utmattningssyndrom utgör den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken. Enligt Försäkringskassan är den generella risken för sjukskrivning för 
vård- och omsorgspersonal 8 procent över genomsnittet. Många kvinnor hamnar i långvariga 
sjukskrivningar eller väljer själva att gå ner i arbetstid för att orka.  

Vi föreslår att personal inom tunga kvinnodominerade yrken ska ha möjlighet att trappa ner 
arbetstiden i slutet på sitt arbetsliv. Att jobba lite mindre och orka lite längre. Det är viktigt att en 
sådan nedtrappning kan ske med goda ekonomiska villkor. Viktigt är också att äldre arbetstagare 
under en period kan föra över sina kompetenser och erfarenheter till efterträdare. Fackförbundet 
Vision har tagit fram en modell för att uppnå detta som kallas 80-90-100 modellen.  

Med 80-90-100 modellen ges möjlighet att trappa ner arbetstiden för äldre personal. Det blir på 
så sätt en övergång till pensioneringen och kompetensöverföring kan ske under en längre period. 
Flera olika lokala modeller har förekommit, och resultaten visar att personalen upplevt sig vara 
friskare och kunna arbeta högre upp i åldrarna. Modellen har gjort det möjligt att behålla 
kompetens och erfarenhet och skapat mervärde för verksamheten.  

Modellen innebär att medarbetare, fram tills de fyller 65 år, kan få arbeta 80 procent av heltid och 
få betalt för 90 procents tjänstgöring. Inbetalningarna till pension fortsätter som om personen 
hade jobbat 100 procent. De vanligaste överenskommelserna har varit från 61 eller 62 års ålder 
och överenskommelsen har gällt till 65 års ålder men i vissa fall till 67 års ålder som är den övre 
pensioneringsperiodens gräns. 

Vi vill att den socialdemokratiska gruppen i Stockholms stad och Region Stockholm ska driva att 
staden och regionen som arbetsgivare ska erbjuda möjligheten till 89-90-100 modellen för all 
deras personal. Stockholms stad är en stor arbetsgivare med cirka 40 000 anställda som arbetar 
inom fler än 300 olika yrken. Region Stockholm har närmare 45 000 medarbetare, varav många 
jobbar i vården. Om de här politiskt styrda verksamheterna tar sitt arbetsgivaransvar och 
möjliggör för all sin personal att trappa ner arbetstiden inför pensionen så skulle det göra stor 
skillnad för många människor. Förslaget syftar även till att lösa kompetensförsörjningen inom 
vård och omsorgen på längre sikt. 
 



Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. införa 80-90-100 modellen som innebär att arbetstagare ska ha möjlighet att trappa ner 
arbetstiden i slutet på sitt arbetsliv 

2. anta motionen som sin egen 

3. motionen skickas vidare till den socialdemokratiska kommun- och regiongruppen för 
genomförande  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A7  
Kräv kollektivavtal vid offentlig upphandling 
Älvsjö s-förening 
 

Stockholms kommun och region är stora aktörer som upphandlar för många miljarder varje år. 
Bara Stockholms kommun upphandlar för över 20 miljarder och sen tidigare har vi 
socialdemokrater lyckats skärpa reglerna vid offentlig upphandling genom att kräva minst 
kollektivavtalsliknande villkor. Tyvärr är detta inte nog, och i många fall ser vi fortfarande hur 
mindre seriösa aktörer utan kollektivavtal vinner upphandlingar genom att bara vara billigast, och 
det skapar inte bara en osund konkurrens, det legitimerar och försvårar för företag med 
kollektivavtal att vinna upphandlingar. 

Att ha möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling i kommuner och 
regioner/landsting har många aktörer förklarat som fullt möjligt efter att Europaparlamentet den 
15 januari 2014 röstade igenom nya regler för offentlig upphandling, vilket även innebar att man 
kunde ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder. 

På flera ställen i Sverige driver socialdemokrater dessa frågor i sina kommuner och regioner så låt 
inte Stockholm bara titta på, utan låt oss visa löntagarna i Stockholmsregionen att vi med 
handling alltid kommer verka för att alla ska schyssta villkor på jobbet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att kollektivavtal ska krävas vid alla offentliga 
upphandlingar i Stockholms kommun och region Stockholm 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att upphandling utformas så att det finns 
möjlighet att följa upp och ställa krav på underentreprenörer i alla led 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att upphandlingarna utformas så att de värnar 
kvalité och trygghet för löntagare 

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att det ska ställas krav på att leverantörerna ska 
kunna erbjuda lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser för yrkesutbildningselever vid mer 
omfattande upphandlingar 

5. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 

6. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A8  
Lika lön för lika arbete, inget annat duger 
HBTs Stockholm 
 

På Socialdemokraternas hemsida kan man läsa: 

“Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.” 

Redan 1919 ansåg ILO (Internationella arbetsorganisationen) att lika lön för lika arbete åt män 
och kvinnor var en viktig fråga. Trots detta ser vi idag, 100 år senare, att personer behandlas olika 
på arbetsmarknaden på grund av kön och att löneskillnader mellan kön fortfarande existerar. 
Flera fackförbund berättar att arbetet är svårt. 

Island är världens mest jämställda land enligt Global Gender Gap Report 2018. Den 1 januari 
2018 röstade Island igenom ett lagförslag om jämställd lön. Där har företag med fler än 25 
anställda skyldighet att skaffa sig ett statligt certifikat för jämställd lön. Om de inte gör detta kan 
de bli skyldiga att betala böter. 

Det är dags för lika lön för lika arbete. Som Löfven sa i somras angående Fifas olikabehandling 
av landslagen: “Man måste successivt se till att föra över mer resurser så att kvinnor får samma 
möjligheter som män. Inget annat duger.” 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att lika lön oavsett kön blir lag. 

2. ställa sig bakom motionen i sin helhet. 

3. motionen skickas till Stockholms riksdagsgrupp  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A9  
Låt hemtjänstpersonal få andra villkor gällande parkering 
Vällingby s-förening 
 

Hemtjänsten och dess personal är en viktig insats för att äldre och personer med 
funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende. För den som behöver extra 
hjälp för att klara vardagen ska hemtjänsten alltid finnas där. För att hemtjänstpersonalen ska 
kunna utföra sitt arbete på ett bra och kvalitetssäkrat sätt, så behöver vi i större utsträckning 
underlätta och minimera onödigt tidsspill som de facto är fallet för hemtjänstpersonalen gällande 
villkoren för parkering i Stockholms stad. Många gånger är det så att de behöver lägga väldigt 
mycket tid och kraft på att leta efter parkeringsplats och att de därtill behöver betala för det ut 
egen ficka. Det kan handla om många olika ärenden mellan olika brukare som man har under 
dagen och att då behöva hantera parkeringssituationen som vi vet är svår i Stockholm kan varken 
vara rimlig eller hållbar.  

Hemtjänstpersonalen har redan pressade scheman och ska då inte behöva fokusera på att åka 
runt och jaga parkering. Det här behöver vi därför ändra på. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms stad ska utreda möjligheten för att personal inom hemtjänsten ska ha samma 
parkeringsvillkor som andra uppsökande myndigheter.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A10  
Stärka skyddet mot diskriminering bland annat på arbetsmarknaden mot personer med 
icke europeisk bakgrund 
Afrikanska s-föreningen 
 

Arbete är centralt. För den som inte kan leva av det hon eller han äger, är arbete vägen till 
välstånd. Arbete ger en ställning i samhället, en uppgift och ett sammanhang. För många även en 
del av livets mening. Med arbetet följer de dagliga bestyren och de nära kontakterna med andra. 
Arbete är vägen in i samhällelig gemenskap. Arbete har också en maktaspekt. Den som har lyckan 
att få arbete eller lön efter kompetensen, känner tillfredsställelsen av att uträtta något nyttigt för 
sig själv och för samhället. Egen makt och frihet att välja ökar med egen lön. 

Svensk arbetsrätt är i ett internationellt perspektiv väldigt stark och ger arbetstagare trygghet på 
arbetsmarknaden. Samtidigt finns studier som visar på att det förekommer särbehandling på 
arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad gör skillnad på hur gammal du är. Svensk 
arbetsmarknad gör skillnad på hudfärg och på varifrån du kommer. Svensk arbetsmarknad gör 
skillnad på om du är kvinna eller man. Svensk arbetsmarknad gör skillnad på om du har 
funktionsvariation. Vi anser att kompetensen ska avgöra och inte identiteten.  

Det finns ett starkt samband mellan hög arbetslösheten bland invandrare med icke europeisk 
bakgrund och strukturell diskrimineringen i samhället. Bland annat att invandrare med icke-
europeisk bakgrund inte kallas till anställningsintervju lika ofta som inrikes födda med likvärdiga 
kvalifikationer och att dessa personer även har sämre arbetsvillkor, anställningsvillkor osv. 
Stockholms Länstyrelses rapport om afrosvenskarnas situation på arbetsmarknaden (Antisvart 
rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Sima Wolgast, Irene Molina, Mattias Gardell, 
10/30/2018, CEMFOR, Centrum för Mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala 
Universitet. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932417f0d/1542191137748/Rappo
rt%202018-21%20Antisvart%20rasism%20och%20diskriminering.pdf) tyder på att vi har tydliga 
brister i arbete mot diskriminering på arbetsmarknaden. 

Studien visar bland annat att afrosvenskar är överrepresenterade i lågstatusyrken och 
underrepresenterade i högstatusyrken samt att afrosvenskar spenderar fler dagar i arbetslöshet än 
hela den övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå. Det framkommer också att 
afrosvenskar behöver ha forskarutbildning för att komma upp i samma disponibla inkomst som 
hela den övrig befolkning med en treårig eftergymnasial utbildning. Dessutom har en afrosvensk i 
chefsposition endast runt 77 procent av den lön som en chef från den övriga befolkningen med 
motsvarande utbildningsnivå. En skillnad som syns oavsett om afrosvensken är född i Afrika eller 
född och uppvuxen i Sverige. Störst löneskillnader mellan afrosvenskar och övriga befolkningen 
syns i Stockholmsregionen.  

Särbehandling leder till en tudelad och segregerad arbetsmarknad. Samtidigt som många 
arbetsgivare har svårt att hitta rätt personal, växer fram en mycket stor andel av befolkningen 
som utestängs från arbetslivet eller att de inte får jobb eller lön som motsvarar deras kompetens. 
För den som diskrimineras på arbetet kan livet bli mycket påfrestande och påverkar givetvis 
också ens liv utanför arbetet. Att bli utsatt för särbehandling kan till sist bli outhärdligt. Tillit till 
samhället skadas. Människor söker till andra vägar att försörja sig själv och sin familj. Vi anser att 
det är särskilt viktigt med en arbetsmarknad som är fri från diskriminering.  

Vi är medvetna om att diskrimineringen som riktas mot enskilda är förbjuden i lag och att det 
genomförts flera åtgärder i rätt riktning. Bland annat har arbetet mot diskriminering kraftigt 



förstärkts genom att regeringen har ökat de ekonomiska anslagen till DO och 
antidiskrimineringsbyråerna. Diskrimineringslagen har skärpts särskilt gällande aktiva åtgärder, de 
förebyggande insatser som arbetsgivare ska genomföra. Diskrimineringsombudsmannen har fått i 
uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av 
intolerans. Men problemen är fortfarande mycket omfattande och mer arbete krävs.  

Lagstiftning finns på plats, men praxis och kunskaper behöver breddas. 

Diskriminering kan i vissa fall bottna i okunskap. Den som anställer och den anställde måste få 
tillräckligt med information och kunskap om vad diskriminering är och hur den kan komma till 
uttryck. Personer med icke europeisk bakgrund behöver få mer och bättre information om och 
stöd i sina rättigheter på arbetsplatsen. Kunskap om diskriminering utifrån hudfärg och de 
bakomliggande fördomar som ofta leder till någon form av diskriminering, behöver ökas för att 
stärka det förebyggande arbetet. Lagstiftningen om förebyggande åtgärder visar goda möjligheter 
att koppla förebyggande arbete mot diskriminering med det generella arbetsmiljöarbetet. Det 
måste bli lika naturligt för våra fackligt förtroendevalda att ta strid för medlemmar som blivit 
diskriminerade för sitt ursprung och/eller hudfärg som någon annan orsak. 

Skydd mot diskriminering ska inte vara en klassfråga. I många fall saknar den diskriminerade 
ekonomiska förutsättningar för att driva sitt ärende och få sin sak prövad. Det är ytterligare 
orättvisa för den som utsätts för diskriminering. Därför är det viktigt att civilsamhällets 
organisationer som arbetar mot diskriminering ges utökade medel till sina verksamheter så att de 
kan stötta och informera i synnerhet de med sämre ekonomiska förutsättningar. 

Det behövs ett genomgripande kunskapslyft om hur rasism och etnisk diskriminering kan 
motverkas mer effektivt än idag. För att effektiva samhällsåtgärder ska kunna införas krävs att 
man känner till problemets art och omfattning. Idag saknas indikatorer i samhällstatistiken för 
mätning av etnisk diskriminering. Vi anser att en systematisk genomgång av anmälningar om 
diskriminering på grund av hudfärg eller ursprung bör genomföras på kommunal, regional och 
nationell nivå. En sådan sammanställning bör särskilt ta tillvara erfarenheter från personer som 
själva blivit utsatt för rasism och diskriminering.  

Hudfärg, utseende, födelseort och förälders födelseort kan betraktas som irrelevanta kriterier för 
en persons förmåga att utföra ett visst yrke, göra karriär eller vara en bra chef. Inte heller bör 
sådana kriterier vara utslagsgivande för lönesättning och löneutveckling. Rasism och 
diskriminering på grund av hudfärg för därför inte endast med sig negativa konsekvenser för 
afrosvenskar utan inverkar också menligt på företag, branscher, organisationer och myndigheter 
genom att upprätthålla funktionellt irrelevanta kriterier för inkludering och exkludering.  

Rasism är ett politiskt problem som rör konstruktionen av det gemensamma och som 
underminerar det demokratiska samhällets bärande princip om allas likhet i värdighet och 
rättigheter. Det åligger därmed det allmänna att söka komma till rätta med antisvart rasism och 
diskriminering som ett nödvändigt led i arbetet för lika villkor. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms Socialdemokratiska partidistrikt i enlighet med motionens intentioner arbetar för 
att samverkan mellan DO och de fackliga organisationerna ska öka samt att DO ska driva 
samtliga ärenden som uppfyller DO:s kriterier för en rättslig prövning.  

2. Stockholms Socialdemokratiska partidistrikt i enlighet med motionens intentioner arbetar för 
att koppla förebyggande arbete mot diskriminering med det generella arbetsmiljöarbetet. 

3. Stockholms Socialdemokratiska partidistrikt i enlighet med motionens intentioner arbetar för 
att förstärka det civila samhällets roll och resurser i att ge stöd och juridisk rådgivning till 
personer med icke-europeisk bakgrund. 



4. Stockholms Socialdemokratiska partidistrikt i enlighet med motionens intentioner verkar för 
att en systematisk genomgång av anmälningar om diskriminering på grund av hudfärg eller 
ursprung genomförs på kommunal, regional och nationell nivå. 

5. Stockholms Socialdemokratiska partidistrikt verkar för att lämplig myndighet får i uppdrag att 
utveckla indikatorer i samhällstatistiken för mätning av etnisk diskriminering. Ett sådant 
utvecklingsarbete bör även ta tillvara erfarenheter från personer som själva blivit utsatt för rasism 
och diskriminering.  

6. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 

7. motionen jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen 

8. motionen jämte utlåtande skickas till riksdagsledamöter, som representerar Stockholm  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B1  
Angående busslinje 135 
Skärholmens s-förening 
 

Busslinje 135 trafikerar sträckan Mälarhöjden - Vårberg, med uppehåll i bl a Skärholmen. 

För närvarande går bussen endast var 30 minut och startar på vardagar vintertid kl 6:19 från 
Klubbacken. Sista turen vardagar är från Klubbacken kl 18:19 med slutstation Vårberg kl 18:59. 
På lördagar och söndagar startar bussen kl 9:22 och slutar gå från Klubbacken kl 16:52 med 
slutstation i Vårberg kl 17:28.  

Bussen trafikerar ett tättbebyggt område där det även finns idrottsplatser och vårdinrättningar.  

Nämnas kan i sammanhanget, att  Sätra IP och Sätra vård-och omsorgsboende finns i direkt 
anslutning till 135, ans busshållplats. 

Det är många som bor och verkar i området. Många tar också bussen för att komma till 
Skärholmen och handla. För många är avståndet till T-bana långt med branta backar och trappor 
att gå i. Det är mycket svårt att gå i för många äldre och personer med barnvagnar, speciellt när 
det är mörkt och på vintern när det är halt. I många fall blir det närmare och bekvämare att ta sig 
till busshållplatsen. Det är många som anlitar bussen, som har barnvagnar och äldre som har 
rollatorer med sig. Om det är fullsatt, så får man vänta en halvtimme till nästa buss.  

Att vänta i en halvtimme i en kall busskur ute är inte ett alternativ för en del. Då tar man kanske 
för säkerhets skull egna bilen. Vid tätare turer skulle fler välja bussen i stället för bilen, vilket 
skulle vara bra för miljön. Många som arbetar i affär eller inom vården slutar oftast sina arbeten 
efter kl åtta. Därför borde buss 135 vara tillgänglig även till senare på kvällen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. bifalla motionen 

2. motionen skickas till S I Landstingsfullmäktige 

3. buss 135 får tätare bussturer 

4. buss 135 trafikerar till senare på kvällen 

5. det inrättas busskurer på alla hållplatser med vindskydd  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B2  
Behov av ett samordningskansli 
Hässelby Villastads s-förening 
 

Under de senaste åren har vi som kör taxi och buss i Stockholm med omnejd upplevt att det 
saknas någon som klarar av att hålla reda på alla typer av problem som finns i området. 

Under alla tider på dygnet uppkommer olika problem som minskar framkomligheten för alla 
sorters kommunikation. Det kan vara vägarbeten, arbeten med spårvagnsspår, byggfuttar som 
sätts upp på delar av vägar, olika typer av underhåll av ledningar och ombyggnader av delar av 
vägar, som exempelvis arbetena vid Slussen. 

Vi har förståelse för att mycket av det som sker måste åtgärdas, men vi saknar ett övergripande 
ansvar för när olika arbeten ska utföras. Som exempel på ett riktigt dåligt planerat arbete kan vi 
nämna hur man skötte arbetena runt Brunkebergs torg i somras. Under en tid nattetid gick det 
enbart komma in och ut via Malmtorgsgatan. Orsaken var att man grävde upp Vattugatan och 
stängde av Malmskillnadsgatan på grund av byggarbeten på Gallerian. Under andra nätter stängde 
man av Nord-sydlänken söderut och samtidigt stängde av Essingeleden söderut. Vid det tillfället 
var de enda vägarna mellan norr och söder Västerbron och Slussen via Munkbron. Att då samma 
natt asfaltera Långholmsgatan samt ändra i den tillfälliga lösningen på Slussen var helt idiotiskt. 
Men det var vad som hände. 

För bussar som ska hämta och lämna turister saknas i dag möjligheter att stanna på ett lagligt sätt. 
Om man som bussförare ska hämta eller lämna kunder utanför något hotell finns inga lagliga 
möjligheter. När man som bussförare måste ställa sin buss saknas parkeringsmöjligheter på ett 
avstånd som gör att man hinner inom laglig tid. 

Att man i många fall startar arbeten genom att gräva upp någon gata och sedan ställa upp 
betongfundament och sedan lämna platsen under lång tid utan att någon form av arbete sker är 
dessutom mycket vanligt. Varje sådan avstängning påverkar kommunikationerna i och runt 
Stockholm. Vi misstänker dessutom att entreprenörerna tar betalt för arbete under den tid man 
”håller på” och arbetar. 

Ett annat fall gäller rondellen på Ormbackaleden ansluten till Blomsterkungsvägen i Hässelby. 
Ormbackaleden invigdes för mindre än två år sedan och nu har man satt igång med att justera 
rondellen och busshållplatsen på Blomsterkungsvägen. Man frågar sig om det kan vara 
ekonomiskt försvarbart att arbeta på det sättet. Det hade varit bättre att utföra allt samtidigt. 

Vi kan räkna upp fler dåliga exempel, men ska inte det utan i stället lägga fram ett förslag på hur 
man minskar problemen med kommunikationerna i och runt Stockholm. 

Vi kan konstatera, att de flesta problem går att lösa om ansvariga myndigheter tvingas samarbeta. 
Då räcker det inte att myndigheter inom de olika kommunerna samarbetar eftersom det är minst 
fyra olika förvaltningar inblandade. Trafikverket ansvarar för Essingeleden, Södra länken och 
andra huvudvägar. Banverket ansvarar för järnvägarnas underhåll. Landstinget ansvarar för 
kollektivtrafiken. Och sedan har vi alla kommuner som ansvarar för vägnät och ledningar i olika 
former som ofta ligger i vägnätet. I dag finns ingen samordning mellan dessa myndigheter värd 
namnet. 

Vi kräver att man sätter upp ett fristående samordningskansli, där all verksamhet som kan 
påverka kommunikationen i regionen MÅSTE registreras och få klartecken för när man kan börja 
och när jobbet ska vara klart innan något arbete startar. 



Det är viktigt att ett sådant kansli är fritt från koppling till någon av de som är berörda av deras 
beslut. Om man startar ett arbete utan att först anmäla det till kansliet ska ett bötesbelopp utgå. 
Detta gäller även i de fall man får akuta händelser i form av vattenläckor eller liknande. Då räcker 
det att man ringer in till kansliets telefonsvarare eller liknande. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra åt partigruppen i Stockholms stad att verka för inrättandet av ett samordningskansli 
med det övergripande ansvaret att tillgodose de behov, som motionen pekar på.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B3  
Belysning på fordon i trafiken 
Hässelby Villastads s-förening 
 

Som bilförare sedan många år tillbaka har jag varit med om flera trafikregler, som har ibland 
förbättrat och ibland försämrat trafiken. 

När man införde att man skulle ha minst halvljus på fordon, tyckte jag att det verkade vara en 
onödig regel, men efter hand vande jag mig och nu uppskattar jag om man använder halvljus 
även dagtid. Vinsten är att man ser sina medtrafikanter bättre även i solljus. 

När man för flera år sedan ändrade reglerna för vilka ljus man behöver ha tänt, när man kör 
fordon till att man endast behöver varselljus (mer eller mindre ett julgransljus fram) dagtid har 
denna regel tappat sitt syfte, att fordon i trafik ska synas. 

I dag händer det ofta att man dagtid med dimma, svag belysning och regn möter fordon med 
endast ”julgransljus” i fram på vägarna. När man kommer åkande på motorväg och kommer 
ikapp fordon, som kör långsamt utan bakljus, uppstår en risk, om man behöver göra en 
omkörning. 

Jag vet att ändringen tillkom efter ett EU-direktiv för att förbättra trafiksäkerheten i övriga 
Europa. Den ändringen borde vara en grund för att uppnå bättre trafiksäkerhet, men varje land 
måste anpassa denna regel efter sina väderförhållanden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. vi i Sverige återinför kravet på att man alltid måste ha bakljus tänt när man vistas på vägarna   

2. krav på halvljus dygnet runt återinförs i den svenska trafiken 

3. Trafikverket får i uppdrag att genomföra en kampanj om frågan  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B4  
Bättre lagstöd för vildförtöjda båtar 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

Stockholms kommun har äntligen lyckats bli av med de s.k. piratbåtarna vid oljebryggan  
nedanför Södersjukhuset. Det var en lång och krånglig process. Kommunen har inte haft stöd av 
tillräckligt tydliga lagar eller lokala ordningsföreskrifter. 

Vi bör ta tillvara Exploateringskontorets, Stockholms hamns, polisens och åklagarmyndighetens 
erfarenheter och försöka åstadkomma ett strängare regelverk för att skydda vår gemensamma 
stadsmiljö. Antingen genom strängare lagar via riksdagen (kanske med behov av EU-dispens) 
eller bättre lokala ordningsstadgar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet i Stockholms kommun och riksdagen och EU verkar för att kommuner ska kunna 
utfärda förtöjningsförbud vid allmänna stränder vid sjöar och vattendrag och avhysa båtar och 
fartyg som förtöjts på sådana platser. Avhysning bör kunna ske på ett rimligt enkelt sätt. 
Bötfällning samt avgift för att bekosta avhysning bör kunna ske där ägaren går att identifiera. I 
likhet med problematiken för felparkerade bilar som ägs av ”målvakter” bör regler sättas för hur 
båtar ska kunna återfås efter omhändertagande. 

2. motionen antas och överlämnas till partidistriktets kommunfullmäktigeledamöter att verka för 
motionens krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B5  
Elfordonsproblem 
Hammarbyhöjden-Björkhagens s-förening 
 

Den blågröna majoriteten betraktade tydligen det som någon form av miljömässig framgång att 
det skulle finnas möjlighet att hyra eldrivna sparkcyklar via en app. Den miljömässiga vinsten är 
en chimär. Batterier tillverkas under föga miljömässiga former och råvarorna till dessa utvinns 
under vidriga oacceptabla förhållanden. Fordonen har en mycket kort livslängd och hopsamling 
och skrotning innebär nya miljöfaror. Skaderisken i trafiken är också stor. Farten vid 
framförandet måste betraktas som väl hög i stadstrafik. Föraren har inga krav riktade mot sig 
avseende vare sig skyddsutrustning eller kompetens och fordonet behöver inte ha någon 
trafikförsäkring. Därtill kommer att fordonen lämnas vind för våg på trottoarer och gator. 

Tvåhjuliga fordon av äldre modell är tydligt klassificerade enligt antal hästkrafter, cylindervolym 
och hastighetsresurser. Där finns krav på registrering, skatteplikt, kompetens, skyddsutrustning 
och trafikförsäkring. Varför ska vissa elfordon vara undantagna från allt detta? 

Elfordonen uppvisar en provkarta på märkliga fordon som t.ex. eldrivna rullbrädor. 

En acceptabel trafikmiljö kräver att självgående tvåhjuliga/trehjuliga/fyrhjuliga elfordon som inte 
tidigare är klassificerade som fordon måste ingå i samma klassificering som alltid gällt för MC och 
moped klass 1 och 2 samt bil. Detta medför då krav på hjälm, lämplig utbildning samt 
trafikförsäkring. 

Subventioner av elcyklar med trampfunktion bör undvikas. Det bästa ur miljösynpunkt är ju en 
vanlig hederlig trampcykel. 

Tvåhjuliga fordon är dock som helhet en miljövinst förutsatt att färden ersätter en färd med bil. 
Sådana färder bör uppmuntras av stat och kommun. Där kan man göra mycket genom att erbjuda 
fria p-platser samt möjlighet att utnyttja kollektivkörfält för MC och moped och ytterligare 
utbyggnad av särskilda banor för fordonen med begränsade fartresurser. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. styrelsen får i uppdrag att agera i motionens anda. 

2. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen. 

3. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen. 

4. motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B6  
En SL-taxa för medborgarna 
Hässelby Strands s-förening 
 

SL-taxan börjar bli lite som våra hyror i hyresrätterna. De går av någon anledning aldrig ner, men 
de skulle teoretiskt kunna hindras från att stiga i pris, men mest troligt höjas. En gång till. Och en 
till. Och så en gång till igen.  

Efter överenskommelse mellan borgerligheten och Miljöpartiet kommer SL-taxan under 2020 
vara uppe på 940 kronor för ett månadskort om du vill resa med Stockholms kollektivtrafik. Och 
i takt med att priset på SL-biljetten höjs marginaliseras befolkningen i våra förorter än mer. 
Statistiken över var SL placerar sina ordningsvakter och biljettkontroller visar tydligt att det är de 
fattigaste områdena i Stockholm där denna personal koncentreras. Det handlar om Stockholm 
västra och södra förorter, liksom vid studentområden som tunnelbanestationen Universitetet. Ett 
cyniskt system som vet att biljettpriserna är höga och att människor plankar för att få ihop sin 
månadsekonomi. Lika förnedrande för de människor som måste prioritera bort att betala för SL-
resan de gör, lika förnedrande är det för den lokala trafiken att behandla sina resenärer på det 
sättet.  

Stockholm ska vara en demokratisk stad, men höga rese-taxor i kollektivtrafiken är ett hinder för 
det. Den gemensamma tanken inom landstinget/regionen i Stockholm har länge varit 50/50-
finansiering av SL. Alltså 50% finansiering via biljettsystemet, 50% via skattsedeln. Idag har tyvärr 
biljettfinansieringen växt till över 50%, och skattefinansieringen ligger under 50%. Finansiering 
med skatt är billigare för invånarna i Stockholm än finansiering via avgift. Åtminstone borde 
dessa två finansieringskällor harmoniseras. Samtidigt kan biljettpriset sänkas, och fortsätta sänkas 
successivt för att kunna bli den jämlika framtidsstaden Stockholm. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. SL-taxan ska sänkas och att skattefinansieringen ska öka. 

2. öka andelen skattefinansiering av SL. 

3. successivt sänka taxan till den grad att skattefinansieringen utgör en betydande större 
finansieringskälla än biljettavgifterna för resenärer med SL-trafiken. 

4. anta motionen som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B7  
Ett vinnande koncept, men kanske inte för mataffärerna 
SSU Stockholm 
 

Klimatet och våran negativa påverkan på det är idag ett välkänt problem. Men det läggs alldeles 
för stort fokus på den enskilda individens skyldighet till att rädda miljön och ta oss ur denna lite 
smått knepiga situationen. Men det är ju inte så vi löser klimat hotet. För det är ju inte vi som står 
för de största utsläppen utan företagen. Mataffärer runt om i värden slänger livsmedel på 

grund av utgånget datum eller att de köpt in fel mängd. Livsmedel där produktionen och 
transporten sliter på vår miljö. 

Men vad ska mataffärerna göra med all denna mat om inte slänga? Så problemet är alltså att vi har 
mat och sen finns det ju även människor runt om i vårt land och vår stad som är i behov av mat. 
Familjer och människor som har svårt att få fram mat på bordet eller i handen. Skulle det då inte 
vara bättre om dessa människor fick ta del av den mat som livsmedelsbutikerna sorterar ut. 
Istället för att sortera ut maten när den blivit gammal borde mataffärerna ta ansvar för att sortera 
ut frukt, grönsaker och dylikt innan det blir oätligt för att det sedan ska finnas tillgängligt för de 
som är i behov. 

Mataffärerna i fråga kommer att förlora ekonomiskt på detta men inte i stor fattning i jämförelse 
vad det skulle ge för många människor och vår planet. Det är verkligen ett vinnande koncept, 
men kanske inte för mataffärerna. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att alla mataffärer ska ha i skyldighet att donera 
ätbar mat som de sorterar ut, mat som idag slängs. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att affärerna därigenom ska ta ansvar för att sortera 
ut frukt, grönsaker och dylikt innan det bli oätligt.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B8  
Extra ledigt för tågsemester! 
SSU Stockholm 
 

I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet, 
enligt Naturvårdsverket. Vi flyger i genomsnitt mer än fem gånger så mycket än det globala 
genomsnittet. Svenskarnas överdrivna flygvanor måste begränsas för att nå klimatmålen. 
Flygskatten är definitivt en bra början, men vi behöver göra mer. Att resa till andra länder och 
lära sig om andra kulturer är däremot något fantastiskt som vi socialdemokrater bör uppmuntra. 
En utlandsresa måste inte involvera flyg, ett betydligt mer miljövänligt sätt att resa är att åka tåg. 
Den frustrerande nackdelen med tåg är att det kan ta ett par dagar att komma till planerad 
destination vid längre resor, jämfört med enbart några timmars flygväg. Därför föreslår jag att 
anställda inom offentlig sektor samt barn i grundskolan ska ha rätt till 2-3 extra dagars ledighet 
om de reser med tåg, som kompensation för resetiden. Kompensationsdagarnas antal ska bero på 
tågsträckan. Denna modell med morot istället för piska för en klimat-smartare semester tror jag 
även lättare går hem hos väljarna än flyg- och bensinskatt (som självklart också är högst 
nödvändigt). 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om att erbjuda 2-3 extra semesterdagar som 
kompensation för resetid med tåg till anställda i offentlig sektor beroende på hur lång resan är 

2. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om att erbjuda 2-3 extra dagar ledighet som 
kompensation för resetid med tåg till barn i grundskolan beroende på hur lång resan är  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B9  
Fler papperskorgar för en renare stad 
Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

Något som engagerar människor är nedskräpningen i parker, gator mm. Varje dag möts man av 
medborgare som tycker att det blivit mer skräp. Även om stockholmarna har blivit bättre på att 
slänga skräpet där det hör hemma så är det inte så folk upplever det. I Stockholms stad finns det 
cirka 110 000 papperskorgar, men detta räcker inte.  

Värsta skräpet är fimpar. Cirka 1 miljard fimpar per år hamnar på gator och torg. Cigarettfimpar 
tillhör det skräp som är svårast och mest kostnadskrävande att plock upp. Stockholm ska bli 
bättre på att sortera hushållssopor från och med 2023. Det är därför rimligt att det blir möjligt att 
även sortera utomhus. Allteftersom stadens papperskorgar byts ut föreslås att papperskorgar med 
flera fack installeras så att alla kan sortera skräp. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. fler papperskorgar sätts upp och att när papperskorgar byts ut installera papperskorgar med 
flera fack för olika sorters skräp. 

2. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B10  
Flygförbud mellan Stockholm och Göteborg 
SSU Stockholm 
 

För att det bara är töntar som flyger mellan Stockholm och Göteborg. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att det ska införas ett flygförbud mellan 
Stockholm och Göteborg  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B11  
Fria SL-resor för pensionärer under lågtrafik 
Örby s-förening 
 

Att bli pensionär innebär stora förändringar i tillvaron. Utan arbetsgemenskap och 
arbetskamraters sociala samvaro saknar man den inspiration de gav och man själv kunde bidra 
med. Det blir nödvändigt att skaffa nya intressen och att ha kvar gamla kontakter och även skapa 
nya. För den nya ambitionen blir det nödvändigt med många lokala resor för att möta gamla och 
nya kamrater, men med den för många pensionärer mycket begränsade nettoinkomst måste varje 
resa bedömas om den är motiverad. Kan resekostnaden 44 kr motiveras av nyttan/nöjet? Kan jag 
gå med i den där föreningen? Kan jag åka till centrum och ta en fika med en gammal kompis? Blir 
det lönsamt att åka till ett köpcentrum där matvarorna är 20 procent billigare än i den lokala 
mataffären? Det här är överväganden som många pensionärer måste göra för att undvika en 
ofrivillig isolering och fortfarande kunna känna sig som aktiva samhällsmedlemmar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. pensionärer får fria SL-resor under lågtrafik.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B12  
Förbättra säkerheten kring Tvärbanan 
Sjöstadens s-förening 
 

Dagligen inträffar tillbud vid trafikövergångar utmed Tvärbanan. Passerande gång, bil eller 
cykeltrafik nonchalerar nuvarande varningssignaler – som blinkar gult sken. 

Men varför ska spårväg betraktas annorlunda än annan tågtrafik, förutom att hastigheterna är 
något lägre i tätbebyggda områden? På tågövergångar landet runt är blinkande rött sken 
obligatoriskt när inte bommar och andra skyddsanordningar finns på plats. 

För att förebygga olyckstillbud bör enligt min uppfattning det nuvarande varningssystemet med 
gult blinkande sken bytas ut mot rött blinkande sken vid befintliga övergångar till spårområdena 
för Tvärbanan och Nockebybanan. Möjligen också övervägas för andra trafikområden med 
spårvägstrafik. Någon påtagligt stor kostnad för att på detta sätt förbättra trafiksäkerheten utmed 
spårvägsbanorna torde inte föreligga. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. anta motionen och uppdra till partiets regiongrupp (s) att ta initiativ tillförändrat 
varningssignalsystem utmed Tvärbanan och Nockebybanan från gult sken till rött sken.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B13  
Geografiskt anpassad bensinskatt 
SSU Kungsholmen 
 

Att vi behöver beskatta det som är dåligt för miljön är en självklarhet men vi bör också se över 
hur dessa skatter påverkar befolkningen. Idag påverkar benskinskatten boende på landsbyggden 
oproportionerligt mycket, för för alla är inte bilismen ett val utan ett måste. Meningen med 
bensinskatten är att invånare ska välja bort bilen och istället åka kollektivt, cykla eller gå, men alla 
har inte den valmöjigheten. I kommuner med stora avstånd, bristande kollektivtrafik och utan 
välutvecklade cykelbanor kan bilen vara det enda fungerande sättet att ta sig till arbete och skola. 
Bensinskatten bör därav utformas utifrån avstånden och tillgången till kollektivtrafik inom varje 
kommun. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. bensinskatten ska utformas utifrån avstånd och tillgång till kollektivtrafik inom varje kommun.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B14  
Inomhusvärme i lägenheter och lokaler året om - och om verktyget parter i den sociala 
dialogen 
Hammarbyhöjden-Björkhagens s-förening 
 

Då vi under senare år har upplevt alltfler mycket varma sommardagar pga av klimatförändringar, 
där inomhustemperaturer kan ligga på 30 grader plus så är frågan om att finna lösningar som 
fungerar för alla, både befintliga men främst nyproducerade lägenheter och lokaler. Där målet att 
alla lägenheter och lokaler, skolor äldreboende, sjukhus mm bör ha en anständig 
inomhustemperatur, året om som är miljösmart. 

De regler som idag finns i allmännyttan gäller enbart vintertid – alltså inget kring 
sommartemparatur. Då vi går mot ett förändrat klimat bör frågan om inomhustemperatur 
hanteras av fastighetsägarna i både allmännyttan och av privata bostadsägare i dialog med 
byggherrarna. Detta i förhandling med Hyresgästföreningen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Partidistriktet verkar för att fastighetsägarna (både allmännyttan men även de privata) 
Bostadsföretagen påbörjar att verka för att anpassa nybyggnationen med klimatsmarta 
miljölösningar. 

2. Partidistriktet verkar för att uppdra till våra representanter i allmännyttan att ta initiativ i frågan 

3. Partidistriktet verkar för att inkludera frågan i vårt partis nationella miljöprogram kring 
byggnation  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B15  
Klimatanpassning och energieffektivisering med solcellspaneler 
Katarina s-förening 
 

Socialdemokrater för en solklart alternativ  

För att klara av omställningen till fossilfria fordon vilket leder till högre energiförbrukning 
behöver vi investera i klimatvänlig energikälla som solenergi. Energiforskningen senaste rapport 
om solcellsinstallationer visar studier på att ökad trend och miljömedvetenhet, vidare att enskilda 
handlingar har ”överspillningeffekter”, fler tar efter med vilja att bidra till ett hållbart samhälle.  

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 (S) KS:16 står det följande: Stockholm ska vara en 
klimatpositiv stad till år 2040. För att uppnå detta krävs stora satsningar på energieffektivisering, 
Investeringar i klimatnytta ska vara mer lönsam än en motsvarande investering utan klimatnytta.  

Klimatförändringarna som påverkar hela mänsklighetens framtid och vars effekter redan märks i 
vår stad är ett tydligt exempel. Den klimatomställning som krävs globalt måste genomföras också 
genom lokala initiativ. 

Med den utgångspunkten i stycket ska Socialdemokrater föregå som ledande klimatpositiva med 
lokalt initiativ. Att utrusta samtliga kommunägda fastigheter i Stockholm stad med solcellspaneler 
på tak, fasader och mark. Att Stockholm stad förebildligt stimulerar omställningsengagemanget 
och utrustar samtliga kommunägda fastigheter med solcellspaneler. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms stad utrustar samtliga kommunägda fastigheter med solcellspaneler.  

2. Stockholms stad förebildligt stimulerar omställningsengagemanget och utrustar samtliga 
kommunägda fastigheter med solcellspaneler.  

3. bifalla motionen och översända den till kommunfullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B16  
Konsumentinformation om ursprungsland för kött 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

I takt med diskussioner om hur vi ska minska vår klimatpåverkan genom bland annat minskning 
av transporter och byte av transportmetoder har det blossat upp strid om kött som föda. 

Det har dessutom fört med sig att djurhållning och nationella lagar, eller bristande lagar, blivit 
ännu en dimension när vi fattar beslut om maten vi äter. 

I många butiker finns märkning med ursprungsland på köttförpackningar, men inte alltid. På 
restauranger och vid gatuserveringar är det sällsynt. 

Det skulle vara till stor hjälp för oss, som konsumenter, att kunna kräva att få den informationen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. anta motionen 

2. partidistriktets styrelse får uppdrag att kontakta partigrupper i kommunalt, regionalt och 
nationellt parlament för att påverka respektive parlament att arbeta för införandet av obligatorisk 
uppgift om köttets ursprungsland.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B17  
Leva som vi lär – koldioxidneutralt partidistrikt och parti senast 2030 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

Vi kallar oss för Framtidspartiet. All seriös vetenskaplig forskning lämnar inget som helst tvivel 
om att mänskligheten så snart som möjligt måste bli av med sina koldioxidutsläpp för att kunna 
ha en framtid värd namnet. Är vi ett seriöst parti med seriösa ambitioner att leda landet och sätta 
vår socialdemokratiska prägel på vilken typ av klimatomställning vi faktiskt får, måste vi även leda 
i denna fråga. Om vi ska övertyga folket och andra relevanta ekonomiska och internationella 
aktörer om behovet av den nödvändiga klimatomställningen, övertyga väljare att 
Socialdemokraterna är rätt parti för uppdraget att styra landet genom den omställningen, samt få 
ett ännu bättre grepp på vad omställningen faktiskt kräver samt hur man kan mäta framsteg mot 
våra klimatmål, måste vi leva som vi lär. Vi måste se till att partiets egen verksamhet – oavsett om 
det handlar om resor, konsumtion eller andra klimatpåverkande aktiviteter – så snart som möjligt 
blir koldioxidneutral. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet ska anta målsättningen att dess egna verksamhet blir koldioxidneutral så snart 
som möjligt och senast år 2030 

2. partidistriktet ska verka för att det nationella partiets verksamhet blir koldioxidneutral så snart 
som möjligt och senast år 2030  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B18  
Lyft klassanalysen i klimat- och miljöpolitiken 
Vällingby s-förening 
 

Om vi ska ta oss an klimatutmaningen på riktigt och lyckas få till de avgörande 
samhällsreformerna behöver klimat- och miljöpolitiken genomsyras av ett klassperspektiv.  

Vi vet att koldioxidutsläppen ökar med inkomsten och att de ekonomiskt svagare hushållen 
endast står för en liten del av utsläppen. Det är ett mönster vi ser även på global nivå. 
Låginkomsttagare åker mer kollektivt, flyger i mindre utsträckning, bor i mindre bostäder och 
konsumerar generellt mycket mindre. Så om det är någon grupp som ska definieras som, och se 
sig själva som, klimatvänliga så är det låginkomsttagare. 

Men låginkomsttagare eller arbetarklass ser sig sällan som klimatmedvetna. Till exempel är det 
sällan som en ensamstående förälder i ett socioekonomiskt svagt område identifierar sig själv som 
klimatkämpe. Istället är det vanligare att medel- och övre medelklass utmålas som, och 
identifierar sig som, just detta. Det är nämligen dessa människor som har råd att konsumera 
ekologiska produkter, köpa el-cyklar och klimatkompensera semesterresan till solen. Det är 
såklart bra att klimatkompensera, men låginkomsttagare lever redan idag till stor utsträckning 
klimatsmart på grund av sin ansträngda ekonomiska situation. 

Vill vi skapa en bredare uppslutning kring omställningen måste vi inse att det skapar stor rädsla 
att kräva högre miljöskatter, högre matpriser och snabb utfasning av fossildrivna bilar om detta 
inte kompletteras med åtgärder för att kompensera dem som har minst ekonomiska marginaler. 
Vi behöver en politik som leder till en hållbar omställning utan att ytterligare försvaga och 
försämra människors vardag och livsvillkor, det är rätt både utifrån ett rättvise- och 
klimatperspektiv. Exempelvis borde vi gemensamt upprusta våra hyreshus så att de blir mer 
klimatsmarta, istället för att sälja ut våra allmännyttiga hyresrätter. Vi borde investera i 
energieffektivisering och smart teknik, istället för att sänka skatterna för de rika. Och i samma 
takt som skatterna höjs på bensin och diesel borde kollektivtrafik och järnväg byggas ut och göras 
mer prisvärd. 

Vi vill se en klimat- och miljöpolitik som utgår från att klimatförändringarna händer nu, men som 
samtidigt finner svar på människors oro om nuet och framtiden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad utformar ett klimat- och miljöpolitiskt program på 
kommunal nivå inför valet 2022. Programmet ska genomsyras av en klassanalys och utgå från en 
politik som håller ihop samhället och som skapar hopp och framtidstro och som gör det möjligt 
att på allvar lösa klimat- och miljöproblemen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B19  
Minska Stockholms matsvinn 
Hammarbyhöjden-Björkhagens s-förening 
 

Idag slängs det alldeles för mycket mat, såväl i privata hushåll som på restauranger, butiker, caféer 
och lunchställen. Det här rimmar givetvis mycket illa med Agenda 2030:s hållbarhetsmål, men 
också den klimatomställning som samhället i stort vill uppnå. 

I Frankrike införde man 2016 en lag mot matsvinn, där butiker över en viss storlek och 
restauranger måste skänka matsvinnet till välgörenhetsorganisationer, annars hotas de av 
avsevärda bötesbelopp eller fängelse.  

Stockholm skulle kunna ta detta som inspirationskälla och se till att skapa en ökad medvetenhet 
kring en mer cirkulär livsmedelsförsörjning på våra stora butiker och restauranger. 
Förhoppningsvis skulle detta även göra att privata hushåll som idag står för den största delen av 
matsvinnet också tänker mer på sitt matsvinn och blir bättre på att återvinna. Att mindre mat 
slängs borde dessutom minska förekomsten av nedskräpning och skadedjurs förekomst. 

Dessutom behöver staden underlätta för återvinning av matavfall. Nästan 40 % av det som 
hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna sorteras för sig i en återvinningsbar påse kan 
matresterna i stället omvandlas till biogas och biogödsel. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm inför högre ambitioner vad gäller att minska matsvinnet i 
allmänhet. 

2. Stockholm blir bättre på att uppmuntra avfallsåtervinning.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B20  
Socialdemokraterna ska anta tunnelbaneklubbens upphandlingskrav 
El-sossen 
 

Snart är det återigen dags för Sveriges största spårtrafikupphandling, tunnelbaneupphandlingen. 

Sekos tunnelbaneklubb har haft möten med vår landstingsgrupp där de framfört vad som är 
viktigt för deras medlemmar. De anställda i tunnelbanan är upphandlingens viktigaste resurs och 
även den största kostnaden för den som vinner upphandlingen och då är det viktigt att kraven 
inför upphandlingen är tydliga för att skydda de anställdas rättigheter och nuvarande 
kollektivavtal. 

I vanlig ordning så vill Seko klubb111 som viktigaste mål att tunnelbanan ska drivas i egen regi, vi 
förstår däremot att det kravet inte riktigt är aktuellt just nu så här kommer några krav som vi tror 
är enklare att ha med i upphandlingsprocessen och vi vill att även socialdemokraterna ska driva. 

Personalläget, vi behöver vara tydliga på hur mycket personal som behövs och hur stor brist vi 
har på olika platser. Detta för att undvika underbud.  

Trygghet, säkerhet, service behöver förtydligas och in i upphandlingskravet. Vi vill att det ska 
vara tydligt för de som vinner upphandlingen vilka utbildningar som personalen behöver och hur 
stor kostnad det finns kring detta.  

Vi vill att SL ska sköta personalnöjdhetsundersökningarna och att det i upphandlingen ska finnas 
ett incitament för att personalen ska må bra. En personal som mår bra kan till exempel vara 
kopplad till ett bonussystem alternativt att en personal som mår dåligt kan vara kopplad till ett 
vite. 

Bra relation med facket och skyddsombudsorganisation ska in i upphandlingskravet. Det hade vi i 
förra upphandlingen och det ledde till att alla intressenter ville ha en bra relation redan från 
början och att övergången gick smidigare. Till skillnad från senast vill vi däremot att detta också 
följs upp från SLs sida så att relationen fortsätter vara bra under själva perioden. 

Vi behöver ett forum mot SL direkt när det gäller arbetsmiljön, detta eftersom SL har ansvar över 
fastighetsfrågorna och att fastighetsproblematik har under den här perioden tagit väldigt lång tid 
att lösa. Vi vill gärna att ett sånt här forum ska vara mellan både arbetsgivare, 
skyddsombudsorganisation och SL. 

Verksamhetsövergång. All verksamhet ska med i samma upphandling. LAS §6b.  

Vid underentreprenörer ska SL ha kontroll på att avtalet följs. En kontrollmekanism behöver 
införas så vi inte får en situation med oseriösa underentreprenörer som uppkom under Veolia där 
vi upptäckte svart arbetskraft hos en underentreprenör. Något sådant får inte hända igen. 

Självklart ska kollektivavtal och andra avtal ska följa med i den nya verksamheten. 

El-sossen: Med verksamhetsövergång i motionen avser El-sossen att den upphandlande parten 
ska vara skyldig att överta personal all personal som omfattas av upphandlingen 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar dessa upphandlingskrav som sina egna när 
tunnelbaneupphandlingen sker.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B21  
Sophantering/ Återvinning 
Katarina s-förening 
 

Vi är miljömedvetna, men det är väldigt svårt att vara hållbara.  

Vi som bor i innerstaden vill dra vårt strå till stacken. Vi vill sopsortera, Vi i vill källsortera. Vi vill 
slänga vårt avfall, gamla möbler och batterier på lämpliga platser. 

Om man bor i Stockholms innerstad så är det emellertid lättare sagt än gjort.  

Sopnedkasten är sedan länge stängda. Sopåtervinningsstationer / gröna behållare är otillräckliga 
och underdimensionerade där de står uppställda, de är i regel uppsamlingsplatser för allsköns 
bråte. För många är återvinning detsamma som smuts och skräp på stadens gator. 

Vi kräver att:  

- Staden organisera en billig och effektiv tjänst för att hjälpa medborgarna att transportera 
skrymmande avfall till stadens stora återvinningsstationer. 

- Att Sopåtervinningstationer/ gröna behållare blir större på höjden, att ersätt dem där det 
finns utrymme istället med soprum, skapa tryggheten mot att obehöriga vistas där med hjälp av 
teknik som digitala brickor.  

Stockholms stad ska skärpa kraven på stadens fastighetsägare.  

Soprummet har en central funktion i fastigheten, idag är soprummet överlag överfyllda, saknar 
plats för grova sopor som enligt lag ska hanteras av fastighetsägaren. När problem med 
sophantering uppstår påverkar alla som befinner sig i huset. Hit kommer människor flera gånger 
om dagen, soprummet är också en arbetsplats för dem som hämtar och därför ska god 
arbetsmiljö råda. Därför vill vi att:  

- De stängda sopnedkasten och soprummen borde byggs om till återvinningscentraler.  

- Genom ett regelverk som är långsiktigt och lättförståeligt vad som gäller, inte möjlighet för 
egen tolkning. Skapa god miljö i framtidens soprum.  

- Uppföljning av kontroll av hur regler efterlevs är bra för kvaliteten på sophanteringen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. det ska vara lättare och smidigare att leva hållbart. 

2. Stockholms stad tar fram ett program för att göra det enklare att leva mer miljövänligt i 
Stockholm. 

3. bifalla motionen och översända den till kommunfullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B22  
Stärk företagens skyldighet att ta ansvar för både människa och miljö 
Unga S-kvinnor: Rebella 
 

Ett fungerande näringsliv med affärsmodeller som genererar sysselsättning och tillväxt är en 
viktig komponent i en hållbar samhällsutveckling. Att företagens verksamhet inte sker på 
bekostnad av människa eller miljö är centralt. Företagen bär skyldigheter gentemot individer som 
arbetsgivare, aktörer i samhället och påverkare av miljö och klimat. Trots detta ser vi 
återkommande rapportering om miljöförstörelse och utnyttjande av arbetstagare i de globala 
leverantörsleden.  

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. Även enligt FN:s Global Compact förväntas företag respektera mänskliga rättigheter. 
I de vägledande principerna betonar FN att stater bör anta och tillämpa lagar som syftar eller 
leder till att företagen måste respektera de mänskliga rättigheterna. I Sverige har både 
Statskontoret och Agenda 2030-delegationen redan rekommenderat regeringen att utreda 
möjligheten till en svensk Human Rights Due Diligence-lagstiftning, men än så länge har 
regeringen inte gjort något. 

En sådan HRDD-lagstiftning skulle innebära att företag har processer på plats för att göra risk- 
och konsekvensanalyser i sin verksamhet. Därmed kunna identifiera, förhindra och hantera risker 
för mänskliga rättigheter, som kan uppstå i samband med företagets aktiviteter. Enligt FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är det nödvändigt att företag gör 
HRDD för att inte bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter. De vägledande 
principerna är dock inte bindande.  

I flera andra europeiska länder finns det redan lagar och lagförslag om obligatorisk HRDD. I 
Storbritannien antogs Modern Slavery Act redan 2015, den lagen innehåller en klausul om 
transparens i leverantörskedjan . I Frankrike antogs lagen ”Duty of Vigilance” år 2017, som 
ställer krav på HRDD . I Nederländerna antogs en HRDD-lag 2019, med särskilt fokus på 
barnarbete. I flera andra EU-länder pågår just nu arbete kring nationell lagstiftning om HRDD . I 
Finland har den nya regeringen åtagit sig att lägga fram en nationell HRDD-lagstiftning under 
mandatperioden.  

Frivilliga åtaganden har visat sig vara otillräckliga i att garantera företagens respekt av mänskliga 
rättigheter. Svenska statliga och privata bolag har idag komplexa värdekedjor som spänner över 
många länder, med stora risker för människor och miljö. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för ett lagförslag i riksdagen om en obligatorisk 
Human Rights Due Diligence 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B23  
Ta över skärgården 
Hässelby Strands s-förening 
 

SL:s skärgårdstrafik är otroligt viktig både för de boende i skärgården liksom för näringslivet. SL 
ser till att de boende kan resa mellan öar och mellan öar och fastland. SL ser också till att det 
finns en godstrafik i skärgården. Men det som skaver i verksamheten verkar ha en gemensam 
nämnare: privat entreprenad.  

SL:s tjänstemän har en problembeskrivning med skärgårdstrafiken som alltid tycks härröra från 
det faktum att trafiken är utlagd på privata aktörer. Konsekvenser av detta är bland annat att man 
kör olika fartyg som inte är synkade till de hamnar som fartygen reser emellan. På grund av dålig 
kontroll dubbelbetalas aktörer i godstrafiken i skärgården för turer och arbete som inte utförts 
och det upplevs krångligt av förvaltningen att man kör godstrafiken med sex olika avtal.  

Om problemet är så självklart, varför har då inte förvaltningen i sina utredningar kommit fram till 
att ta över trafiken i egen regi? Jo, därför att förvaltningen inte tillåts utreda egen regi. Det finns 
alltså ingen förutsättningslös jakt på lösningar anpassade för resenärernas bästa, utan 
utredningarna bakbinds av den styrande blågröna alliansens verksamhetsplan, enligt 
tjänstemännen själva. 

Självklart går det att lappa och laga allt eftersom, men Region Stockholms ekonomi är en 
ansträngd sådan och frågan vi nu måste ställas är om regionens invånare har råd att betala fler 
marknadsliberala experiment? Ta problemen vid dess rot. Säkra den livsviktiga skärgårdstrafiken 
genom att ta över den i egen regi. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. SL ska ta över all skärgårdstrafik i egen regi, med egna fartyg. 

2. SL ska ta över passagerartrafiken i Stockholms skärgård i egen regi. 

3. SL ska ta över godstrafiken i Stockholms skärgård i egen regi.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B24  
Åtgärder för elsparkcyklar 
Katarina s-förening 
 

Trafikproblemen och nedskräpningen som elsparkcyklarna ställer till med måste få en lösning. 

De senaste åren har Stockholm översvämmats av elektriska sparkcyklar. Flera bolag konkurrerar 
med varandra vilket lett till att ett enormt utbud av sparkcyklar placerats ut på våra gator.  

Sparkcyklar har många fördelar för medborgarna. Snabba fortskaffningsmedel underlättar 
definitivt för folk att transportera sig. I den mån som det lett till att folk lämnat bilen hemma 
istället för att ge sig i överbelamrad trafik så är det till lättnad för såväl medtrafikanter som miljö. 

Samtidigt så finns det skäl att överväga om detta är lösningen på Stockholmstrafik och 
miljöutmaningar. Flera patientorganisationer, däribland de synskadade, larmar om att det blivit 
betydligt svårare att ta sig fram på städernas trottoarer, eftersom medborgare tenderar att lämna 
sparkcykeln där de för stunden råkar befinna sig efter avslutad färd.  

Det rapporteras även om att de slängs på mindre lämpliga platser som i sjöar och andra 
vattendrag.  Kostnaden för slarvet betalas av staden, bilister, synskadade och alla vi andra som 
tvingas hålla koll på, kliva över och väja för elsparkcyklar. 

Hållbarheten för dessa färdmedel är dessutom exceptionellt kort. Efter ett halvår är sparkcykeln 
kasserad. Det går att ifrågasätta om nyttjande av de material som krävs för att framställa cykeln 
och tillhörande elektriskt material är rimligt med så kort hållbarhetstid. 

Nu råder rena rama vilda västern vad gäller expansionen av sparkcykelföretag. I Stockholm finns i 
dagsläge uppåt åtta olika bolag som lite slumpmässigt placerar ut cyklar i stadens gatumiljöer.  

Nu är det nog. Staden måste se till att det blir ordning och reda. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholm bötfäller de kommersiella aktörer som belamrar allmän gatumark med elektriska 
sparkcyklar.  

2. Stockholm uppvaktar regering och riksdag i syfte att stärka kommunernas möjlighet att reglera 
ovanstående verksamhet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Emilia Bjuggren, Elinor Odeberg 

 
Motion B25  
Östersjön 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

Östersjön mår inte bra. Syrefattiga bottnar, överfiskat torskbestånd och algblomning är några 
sjukdomstecken. Det behövs mer politiska insatser, i Sverige och på EU-nivå. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet i regeringen verkar för att Sverige i EU ska föreslå mätstationer för utsläpp i alla EU-
länder med kust mot Östersjön. Detta för att mäts mängden skadliga utsläpp, typ gifter eller 
gödningsmedel. Utsläppen ska avgiftsbeläggas – ”förorenaren betalar”. Detta bör kompletteras 
med svensk lagstiftning om hus svenska företag, kommuner, regioner, staten eller enskilda ska 
betala avgifter för miljöskadliga utsläpp i Östersjön 

2. partiet i regering och i EU verkar för att få ett totalt stopp för torskfiske i Östersjön i ett antal 
år tills torskbeståndet konstateras livskraftigt nog att fiskas 

3. motionen antas och överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att verka för motionens 
krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion BKongress  
Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet 
El-sossen 
 

Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt 
försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken ska gå i tid. Vid 
trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just 
deras tåg ska gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom 
vinsten alltid ska gå först.  

Personal mår sämre och arbetsplatsolyckorna ökar. Vi lever under ständig stress på grund av den 
dåliga personaltätheten. 

Underhållet är också under all kritik eftersom ingen vet vem som ska göra vad då det finns allt för 
många leverantörer. Trots ett vallöfte från Socialdemokraterna har fortfarande inte 
järnvägsunderhållet blivit förstatligat och istället så har flera varsel kommit i en bransch som sägs 
vara prioriterad. Detta leder såklart till att personalen mår dåligt. 

Vi ser att den enda vägen framåt är ett förstatligande av järnvägen och då inte i ett statligt företag 
utan i två statliga verk, ett för trafiken och ett för underhållet. Detta skulle ha flera positiva 
effekter för både resenärer och personal.  

Resenärer skulle givetvis uppleva en bättre service i och med att personalen mår bättre och 
känner sig tryggare. Självklart skulle de också uppleva en bättre tidhållning i och med att när 
underhållet fungerar som det ska kommer tågen ha lättare att gå i tid. 

För personalen är fördelarna ännu större. När man jobbar på ett större företag med fler 
arbetsuppgifter så finns det alltid en annan arbetsuppgift eftersom det finns fler yrkesgrupper 
inom ett stort statligt verk. Detta leder till att även om du blir för sjuk för att t.ex. kunna köra tåg 
finns det alltid ett jobb för dig på det statliga verket. När säkerheten ökar så minskar givetvis 
arbetsplatsolyckorna också vilket även det leder till tryggare personal. Arbetsmiljön blir såklart 
också bättre när man jobbar på en icke konkurrensutsatt myndighet utan vinstintresse. 

Samverkan mellan dessa två myndigheter kommer bli betydligt lättare än dagens situation med ett 
stort antal aktörer. En myndighet har även möjlighet att ha ett lager med reservdelar vilket leder 
till bättre fordonsunderhåll när man inte behöver beställa saker på Kina. 

Självklart ska de privata företag som staten köper in i det statliga verket även ta med sig 
personalen och gällande villkor. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verkställa banunderhåll i statlig regi 

2. verkställa en statlig regi för fordonsunderhåll 

3. ta tillbaka trafiken helt i statlig regi. 

4. samla verkstad och trafik i ett statligt verk 

5. samla banor och banunderhåll i ett statligt verk 

6. anta motionen som sin egen 

7. motionen skickas till partikongressen  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion BKongress  
Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet 
SSU 25+ 
 

Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt 
försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken ska gå i tid. Vid 
trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just 
deras tåg ska gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom 
vinsten alltid ska gå först.  

Personal mår sämre och arbetsplatsolyckorna ökar. Vi lever under ständig stress på grund av den 
dåliga personaltätheten. 

Underhållet är också under all kritik eftersom ingen vet vem som ska göra vad då det finns allt för 
många leverantörer. Trots ett vallöfte från Socialdemokraterna har fortfarande inte 
järnvägsunderhållet blivit förstatligat och istället så har flera varsel kommit i en bransch som sägs 
vara prioriterad. Detta leder såklart till att personalen mår dåligt. 

Vi ser att den enda vägen framåt är ett förstatligande av järnvägen och då inte i ett statligt företag 
utan i två statliga verk, ett för trafiken och ett för underhållet. Detta skulle ha flera positiva 
effekter för både resenärer och personal.  

Resenärer skulle givetvis uppleva en bättre service i och med att personalen mår bättre och 
känner sig tryggare. Självklart skulle de också uppleva en bättre tidhållning i och med att när 
underhållet fungerar som det ska kommer tågen ha lättare att gå i tid. 

För personalen är fördelarna ännu större. När man jobbar på ett större företag med fler 
arbetsuppgifter så finns det alltid en annan arbetsuppgift eftersom det finns fler yrkesgrupper 
inom ett stort statligt verk. Detta leder till att även om du blir för sjuk för att t.ex. kunna köra tåg 
finns det alltid ett jobb för dig på det statliga verket. När säkerheten ökar så minskar givetvis 
arbetsplatsolyckorna också vilket även det leder till tryggare personal. Arbetsmiljön blir såklart 
också bättre när man jobbar på en icke konkurrensutsatt myndighet utan vinstintresse. 

Samverkan mellan dessa två myndigheter kommer bli betydligt lättare än dagens situation med ett 
stort antal aktörer. En myndighet har även möjlighet att ha ett lager med reservdelar vilket leder 
till bättre fordonsunderhåll när man inte behöver beställa saker på kina. 

Självklart ska de privata företag som staten köper in i det statliga verket även ta med sig 
personalen och gällande villkor. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verkställa banunderhåll i statlig regi 

2. verkställa en statlig regi för fordonsunderhåll 

3. ta tillbaka trafiken helt i statlig regi. 

4. samla verkstad och trafik i ett statligt verk 

5. samla banor och banunderhåll i ett statligt verk 

6. Arbetarkommunen antar motionen som sin egen 

7. motionen skickas till partikongressen  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Hållbarhet/Miljö/Kollektivtrafik/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion BKongress  
Klimatsäkra ROT-avdraget 
Kungsholmens s-förening 
 

ROT-avdraget tillkom som en konjunkturbalanserande reform. När nyproduktionstakten i 
byggbranschen sjunker var en av tankarna med ROT att genom statlig subvention få aktörer på 
mikronivå att tidigarelägga underhåll och renovering. Detta för att hålla produktionstakten igång 
på makronivå. 

Men från att ha varit ett konjunkturbalanserade medel så har ROT blivit kvar även i 
högkonjunktur. Det finns stora problem med ROT, exempelvis att det inte kommer det förhyrda 
boende till del. Ett annat är att det kan antas att underhållsintervallet minskar, trots att det i 
många fall inte behövs.  

Att ROT-avdraget kan användas på ett sådant sätt står i direkt konflikt med en mer klimateffektiv 
ekonomi. Det är inte rimligt att fullt funktionella kök eller badrum kastas ut bara för att den nya 
ägaren inte gillar färgen på luckorna och för att hen kan få skattesubvention för att göra om. 

Skatteverket för redan idag bok på i vilka bostäder som ROT-avdrag sker. Detta så långt ner som 
på lägenhetsnivå. Här finns alltså användbara data som kan hjälpa oss att mer effektivt använda 
våra skattepengar och mer effektivt rädda klimatet. 

Tanken med denna motion är att det måste utarbetas ett system där genomfört underhåll eller 
renovering, beroende på typ, ska balanseras över flera år. Exempelvis skulle livslängden på en väl 
genomförd badrumsrenovering (med betoning på ytskikten) enkelt klara av att användas i 20-30 
år. Samtidigt har en toastol bara har en livslängd på möjligen 10-20 år. Ett kök av hög kvalité kan 
mycket väl överleva minst 40 år. 

Målet med motionen är dock inte att ta fram dessa intervall utan staka ut en viljeinriktning. ROT 
ska bara kunna användas där det är klimatmässigt hållbart och resurseffektivt. Hur dessa intervall 
ska se ut måste en utredning bestående av expertis inom exempelvis materialteknik och 
miljöområdet och personer från fastighets- och byggbranschen ta fram tillsammans med politiker 
och tjänsteman. 

Denna motion tar inte heller ställning till om ROT bara ska ”aktiveras” under lågkonjunkturer 
eller som nu under hela konjunkturcykeln. Motionens idéer fungerar nämligen inom båda 
systemen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna klimatsäkrar ROT-avdraget i enlighet med motionens intentioner 

2. anta motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen 

3. anta motionen som sin egen och tillsänder den Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: C. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Österberg, Inga Näslund 

 
Motion C1  
Förenta Nationernas globala förbud mot kärnvapen 
Theorin, Maj-Britt och Schori, Pierre 
 

Vi lever i en farlig tid, med härdsmälta i Vita huset och comeback för Kreml på världsscenen. 
Samtidigt försöker demagoger rättfärdiga domedagsvapen som fredsbevarande. 

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % 
och med Rysslands 3, 8 %.  

Av de fem ursprungliga kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för den utlovade 
nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyringsberedda mot både 
civila och militära mål. Mänskligheten hålls med andra ords som gisslan av dessa nio stater.  

Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd 
där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av 
drastiskt kallare klimat, missväxt och massvält. 

Hans Blix har konstaterat att kärnvapenarsenalerna räcker till för att göra slut på den mänskliga 
civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi har tillfört risken av ett långsamt 
självmord genom den globala uppvärmningen.  

Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna är med andra ord mänsklig-hetens största 
säkerhetspolitiska utmaningar. I klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en 
hedrande ledarplats. Men ifråga om kärnvapnen har vi tagit en time-out. 

Det finns en majoritet i riksdagen bestående av de fyra borgerliga partierna och 
Sverigedemokraterna som motsätter sig att Sverige ratificerar FN-konventionen om ett globalt 
förbud av kärnvapen. Konventionen, som antogs av FN i juli 2017, framröstades av 122 av 193 
medlemsländer. Det krävs att 50 länder ratificerar avtalet för att det blir bindande för alla länder. 
Hösten 2019 har redan 33 länder ratificerat avtalet. 

De borgerliga partierna förordar att vi istället ska söka skydd under USA: s och Natos radioaktiva 
”kärnvapenparaply. Det vore ju som att gå omkring med en laddad pistol mot tinningen och en 
självmordsväst runt kroppen. Att gå med i Nato, som dessa partier också vill, vore ett lika 
katastrofalt självmål. Det skulle göra oss automatiskt till ett militärt mål. Och det skulle betyda att 
vi legitimerade kärnvapenalliansens doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda 
sig av ett förstaslag med kärnvapen.  

Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som 
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar 
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent.  

Nu ska Pentagon utvidga sitt program av ”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes 
över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt har USA placerat ut några av de nya mest kraftfulla 
vapen de har till Europa: sex strategiska bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. 
De har redan gjort flyguppdrag över Östersjön bekräftar amerikanska flygvapnet för SVT 
Nyheter. (23 mars 2019).  

Sedan länge förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USA: nukleära arsenal i Europa, i 
Turkiet på en militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter under senare år. 
https://fas.org/blogs/security/2019/10/nukes-out-of-turkey/ 



Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla nya 
kärnvapenstrategier.  

Sverige påverkas direkt av denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och 
uthållig debatt kring dessa överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, 
återfinns över huvud taget inte ordet kärnvapen. 

Vi kräver att Sverige som en klar viljeyttring signerar FN-förbudet om kärnvapen som Sverige 
röstade för i New York den 7 juli 2017. Detta krävde också Stockholms Arbetarekommun våren 
2018. En ratif 

Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. 
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” 

Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019 att regeringen inte i nuläget 
signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte 
översynskonferensen våren 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. 
”Dörren står då öppen”. 

Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa val. 

Att, som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med NPT avvisades, bland många 
andra, av det finska utrikesutskottet, som inte outsourcade sitt ansvar till en ”opolitisk” 
ensamutredare. Utskottet kom till denna enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud 
utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot icke-spridningsfördraget eller det fullständiga 
provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare 
stöder och kompletterar konventionen de andra avtalen och förpliktelserna. (i juni 2018) 

Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit 
socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik. 

Det är mycket hög tid att, i nationens och medborgarnas intresse, men också för 
socialdemokratins inre väsen och liv, inleda informationskampanjer, studier och aktivt 
föreningsarbete. De öppna hearings om 70-talets oljekris som hölls i riksdagen på regeringen 
Palmes initiativ borde också övervägas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017 och beslutet på 
årsmötet 2018 

2. uppmana regeringen att signera kärnvapenförbudet under 2020 och som en tydlig 
viljeinriktning inför valet 2022 föra fram frågan om ratificering  

3. stödja förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor  
 
Motionen avslagen av Onsdagsklubben och skickas därför in som enskild 



Grupp: C. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Österberg, Inga Näslund 

 
Motion C2  
Förenta Nationernas globala förbud mot kärnvapen 
Kungsholmens s-förening 
 

Vi lever i en farlig tid, med härdsmälta i Vita huset och comeback för Kreml på världsscenen. 
Samtidigt försöker demagoger rättfärdiga domedagsvapen som fredsbevarande. 

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står för 35 % av världens totala militärutgifter, följt av Kina med 13 % 
och med Rysslands 3, 8 %.  

Av de fem ursprungliga kärnvapenstaterna har det blivit nio, och i stället för den utlovade 
nedtrappningen har vi nu nära 15 000 kärnvapen, varav 2 000 står avfyringsberedda mot både 
civila och militära mål. Mänskligheten hålls med andra ords som gisslan av dessa nio stater.  

President Kennedys trodde under Kubakrisen 1962 att risken för ett kärnvapenkrig var en chans 
på tre. William Perry, som var försvarsminister under Bill Clinton, bedömer att risken för att det 
blir katastrof i dag som större än under kalla kriget. Perry jämför med 1914, då länderna som 
drogs in i världskrig inte förstod vad som höll på att hända. De gick som i sömnen. Idag är det 
som att vi går i sömnen mot ett kärnvapenkrig.  

Fysiker har visat att ett kärnvapenkrig idag skulle utlösa en så kallad nukleär vinter, ett tillstånd 
där solens strålar inte kan tränga igenom de stoftpartiklar som bildas. Följden blir en period av 
drastiskt kallare klimat, missväxt och massvält. 

Det förändrade klimatet leder till extremväder, översvämningar och andra naturkatastrofer; samt 
till ökat ekonomiskt och socialt tryck. Detta spär på redan existerande konflikter mellan 
kärnvapenstater.  

Spänningen mellan ärkefienderna Indien och Pakistan utgör en sådan oroshärd. Den blodiga 
ännu pågående konfrontationen kring det omstridda Kashmir har fått Pakistans premiärminister 
att varna för ett kärnvapenkrig. Pakistan beräknas ha minst 150 kärnvapen och Indien 140. Och 
Saudiarabien har sedan länge närt planer på en egen atombomb. 

Vår främste expert på kärnvapen Hans Blix har konstaterat att  kärnvapenarsenalerna räcker till 
för att göra slut på den mänskliga civilisationen genom ett snabbt självmord, samtidigt som vi har 
tillfört risken av ett långsamt självmord genom den globala uppvärmningen.  

Klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna är med andra ord mänsklighetens största 
säkerhetspolitiska utmaningar. 

I klimat- och miljöfrågorna har Sverige och regeringen tagit en hedrande ledarplats. Men ifråga 
om kärnvapnen har vi tagit en time-out. 

Sant är att det finns en majoritet i riksdagen som motsätter sig att Sverige skriver under FN-
konventionen om ett globalt förbud av kärnvapen. Konventionen, som antogs av FN i juli 2017, 
framröstades av 122 av 193 medlemsländer. Bland dessa fanns Irland, Lichtenstein, Mexiko, Nya 
Zeeland, San Marino, Sydafrika, Vatikanstaten och Österrike.  

De borgerliga partierna förordar att vi istället ska söka skydd under USA: s och Natos radioaktiva 
”kärnvapenparaply. Det vore ju som att gå omkring med en laddad pistol mot tinningen och en 
självmordsväst runt kroppen. Att gå med i Nato, som dessa partier också vill, vore ett lika 
katastrofalt självmål. Det skulle göra oss automatiskt till ett militärt mål. Och det skulle betyda att 
vi legitimerade kärnvapenalliansens doktriner om ömsesidig total förintelse och rätten att använda 
sig av ett förstaslag med kärnvapen. 



Efter det att Donald Trump sagt upp det för Europa så viktiga INF-avtalet, som 
framförhandlades 1987 av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov, under stort folkligt tryck, hotar 
en ny kapprustning med kärnvapen på vår kontinent. 

Nu ska Pentagon utvidga sitt program av ”lågintensiva” kärnvapen (av samma styrka som fälldes 
över Hiroshima och Nagasaki). Samtidigt har USA placerat ut några av de nya mest kraftfulla 
vapen de har till Europa: sex strategiska bombplan i Storbritannien med kapacitet för kärnvapen. 
De har redan gjort flyguppdrag över Östersjön bekräft 

Och sedan länge förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av USA: nukleära arsenal i Europa, 
i Turkiet på en militärbas som varit i centrum för väpnade incidenter under senare år. 
https://fas.org/blogs/security/2019/10/nukes-out-of-turkey/ 

Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla nya 
kärnvapenstrategier.  

 Sverige påverkas direkt av denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och 
uthållig debatt kring dessa överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, 
återfinns över huvud taget inte ordet kärnvapen. 

Däremot har ämnet behandlats i en undanskymd rapport från FOI, Totalförsvarets 
forskningsinstitut 2017. I rapporten Kärnvapenhot och civilt försvar men kunskapsöversikt 
besvarar FOI besvarar frågan om det föreligger ett kärnvapenhot mot Sverige så här: ”En 
oönskad händelse med kärnvapen skulle vara möjlig, till exempel genom misstag, felfunktioner 
eller avsiktlig överflygning med kryssnings- eller ballistiska robotar. Även blindgångare, det vill 
säga ett odetonerat kärnvapen, bör beaktas. En sammantagen bedömning av Sveriges geografiska 
läge, närvaron av kärnvapen i närområdet och möjligheten för en väpnad konflikt i närområdet 
gör att det finns ett kärnvapenhot.” 

Denna motion vill att Sverige skriver på FN-förbudet om kärnvapen som Sverige röstade för i 
New York den 7 juli 2017.  

Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. 
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” 

Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019 att regeringen inte i nuläget 
signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte 
översynskonferensen våren 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. 
”Dörren står då öppen”. 

Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa val. 

Att, som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med NPT avvisades, bland många 
andra, av det finska utrikesutskottet, som inte outsourcade sitt ansvar till en ”opolitisk” 
ensamutredare. Utskottet kom till denna enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud 
utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot icke-spridningsfördraget eller det fullständiga 
provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare 
stöder och kompletterar konventionen de andra avtalen och förpliktelserna. (i juni 2018) 

FOI-rapporten konstaterade, att utredningar på området genomfördes för minst 30 år sedan, men 
att mycket lite forskning har skett i modern tid. ”Detta har fört med sig att medvetenheten och 
kunskapen kring kärnvapen och civilt försvar till stor del har gått förlorade”.  



Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit 
socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik. 

Det är alltså mycket hög tid att, i nationens och medborgarnas intresse, men också för 
socialdemokratins inre väsen och liv, inleda informationskampanjer, studier och aktivt 
föreningsarbete. De öppna hearings om 70-talets oljekris som hölls i riksdagen på regeringen 
Palmes initiativ borde också övervägas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017 

2. uppmana regeringen att kärnvapenförbudet signeras under 2020 med den uttalade avsikten att 
föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022 

3. stödja förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: C. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Österberg, Inga Näslund 

 
Motion C3  
Global kärnvapennedrustning 
SSU Stockholm 
 

Att kärnvapen är det mest kraftfulla vapnet på jorden är vi alla ense om. Det finns inget annat 
vapen som har kraften att döda så pass många människor på så kort tid. Just därför är det otroligt 
viktigt att detta vapen aldrig någonsin används, och det är otroligt viktigt att vi lär oss av historien 
och ser konsekvenserna av dess användning genom tiderna. 

Det finns många stora problem med kärnvapen. Ett av dem är antalet döda civila människor. 
Hiroshima-bomben (som är en liten bomb i jämförelse med andra atombomber) dödade 90 000-
120 000 människor under bombningen och dagarna efter. Än idag, alltså 70 år senare, dör folk i 
sviterna av detta då de som har blivit utsatta för radioaktiv strålning i större utsträckning drabbas 
av cancer. (värt att nämna är även att det var den amerikanska presidenten Harry Truman som 
beordrade att bomben skulle falla). 

Det finns totalt 9 stater i världen som har kärnvapen. Dessa nio är: Amerikas förenta stater, 
Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Israel*, Nordkorea, Kina, Indien och Pakistan. Utöver detta 
har vi NATO, en militärallians som också använder sig av kärnvapen. *Israel har aldrig formellt 
erkänt innehav av kärnvapen, men uppskattas ha upp till 400 kärnvapen. 

Det har visat sig att majoriteten av dessa använder kärnvapnen otroligt oansvarslöst. Många 
makthavare använder sitt lands kärnvapen som skrämseltaktik, vilket både är odemokratiskt och 
leder till att andra länder också skaffar kärnvapen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om global kärnvapennedrustning  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: C. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Österberg, Inga Näslund 

 
Motion C4  
Inga hyreskontrakt på livmoder 
SSU Stockholm 
 

Kommersiellt surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär barn åt ett annat par i utbyte mot 

ekonomisk ersättning. Nordiska surrogatföretag förmedlar kontakter i bland annat Ukraina, 
Georgien,Mexiko, Kenya, Albanien, USA och Ryssland. På surrogatföretagens hemsidor kan man 
hitta prislistor över kostnader för surrogatprogram i olika länder. I Iran översätts avtal till “Hyra 
av livmoder”. I regeringens utredning 2016 om olika vägar till föräldraskap kom man fram till att 
kommersiellt surrogatmoderskap bör motverkas. Riksdagen har redan markerat nej till 
surrogatmödraskap, både kommersiellt och altruistiskt (frivilligt utan ekonomisk ersättning). 
Detta innebär att man inte kan genomgå en process för surrogatmödraskap i Sverige, men det 
förhindrar inte att man kan genomgå samma process i utlandet. Detta sker idag och innebär att 
Sverige fortfarande bidrar till den internationella marknaden för surrogatmödraskap. 

Europaparlamentets resolution från 2011 markerade att surrogatmödraskapet exploaterar 
kvinnors kroppar. I surrogatprocessen skriver parterna på avtal som i många fall reglerar 
surrogatmoderns levnadssätt och begränsar rätt till abort. Om kvinnan då skulle genomföra en 
abort skulle det ses som ett kontraktsbrott och leda till böter. Kampen för rätt till abort är 
pågående, både internationellt och även bevarandet av rätten i Sverige. Att tillåta kommersiella 
avtal där rätten till den egna kroppen begränsas är inte humant. Det gör att kvinnors kroppar blir 
föremål för hyra. Surrogatmödraskap är även en klassfråga. En surrogatagentur i Georgien 
berättade för Uppdrag Granskning att 98-99 % av surrogatmödrarna är arbetslösa. I samma 
utredning framgick det att kvinnor ställde upp som surrogatmödrar för att de levde i krigszooner 
i Ukraina och behövde ta sig därifrån. Detta är inte ett jobb dessa kvinnor skaffar för att de 
tycker att det är kul att föda barn eller för att man gärna vill hjälpa andra familjer. Det är en fråga 
om överlevnad. Barnlöshet är otroligt jobbigt för många. Men den enes möjlighet till barn kan 
inte inskränka den andres rätt till sin egen kropp. Kvinnors kroppar ska inte kommersialiseras. 
Kvinnorättsorganisationer världen över ber om att vi ser till kvinnors rätt och ställer oss emot 
surrogatmödraskap. Vi har redan tagit steget att säga nej till surrogatmödraskap i Sverige. Nästa 
steg måste vara att skydda kvinnors rättigheter internationellt. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar ställning för att svenska medborgare ska förbjudas att ingå 
avtal om kommersiellt surrogatmödraskap i utlandet. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm tar ställning för att det bör utredas en lagstiftning för 
kriminalisering av att ingå avtal om kommersiellt surrogatmödraskap. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm tar ställning för att kommersiellt surrogatmödraskap ska 
motverkas inom EU.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: C. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Österberg, Inga Näslund 

 
Motion C5  
Riv upp Ebo-lagen 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

Ebo-lagstiftningen (Lagen om eget boende) infördes av en borgerlig regering i mitten av 1990-
talet. Lagen innebär att en asylsökande kan välja att ordna sitt boende på egen hand, till exempel 
hos vänner eller släkt, istället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden och detta utan 
att förlora sitt bidrag i form av dagersättning. Många asylsökande kom därför att hamna i det som 
idag kallas utsatta områden. Med Ebo kom social utsatthet, trångboddhet, svarthandel med 
lägenheter och segregationen ökade. Migration under senare år i kombination med en illa 
fungerande bostadsmarknad har ytterligare förvärrat segregationen 

Nyligen tog riksdagen beslut om att förändra Ebo i enlighet med ett förslag i 
Januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C. Nyanlända som väljer att bosätta sig i socialt 
utsatta områden kommer att förlora sin dagsersättning. De ska i stället uppmuntras att bo kvar på 
asylboenden tills (och om) de får uppehållstillstånd och blir då i stället anvisade till en specifik 
kommun. 

Människor som söker sig till Sverige kommer även fortsättningsvis att vilja bo hos sina landsmän 
och släktingar. För även om ändringen i Ebo är välkommen, är det ingen självklarhet att man 
väljer bort släkten om man samtidigt förlorar dagersättning. 

Situationen i vissa kommuner är idag ohållbar. Parallella samhällen växer fram. Många människor 
som bor i socialt utsatta områden lär sig inte svenska språket och lever utanför det svenska 
samhället. Ebo-lagen har förstärkt segregationen och försvårat integrationen. 

Jag arbetade själv som flyktingsekreterare under 1990-talet då Sverige tog emot många flyktingar 
från det forna Jugoslavien. Det var innan Ebo-lagen infördes och nyanlända placerades i 
flyktinganläggningar över hela Sverige. Det systemet fungerade väl och kontakten med 
lokalbefolkningen gjorde det lättare för många att komma in i det svenska samhället. Att 
människor integreras i samhället ökar i längden deras frihet. Att leva i trångboddhet, utanförskap 
och social misär gör det inte. 

Varför ska vi ha kvar en lagstiftning som är en av de främsta anledningarna till de växande 
parallellsamhällena? 

Varför inte istället riva upp Ebo helt? 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att Ebo-lagen rivs upp i sin helhet  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: C. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Österberg, Inga Näslund 

 
Motion C6  
Stöd FNs stopp för kärnvapen 
STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm 
 

Vi lever i en farlig tid, med härdsmälta i Vita huset och comeback för Kreml på världsscenen. 
Samtidigt försöker demagoger rättfärdiga domedagsvapen som fredsbevarande. 

Den globala tekniska och militära kapprustningen domineras av de tre kärnvapenstaterna USA, 
Ryssland och Kina. USA står Och sedan länge förvaras 50 atombomber (B 61), en tredjedel av 
USA: nukleära arsenal i Europa, i Turkiet på en militärbas som varit i centrum för väpnade 
incidenter under senare år. https://fas.org/blogs/security/2019/10/nukes-out-of-turkey/ 

Ryssland har dessvärre reagerat på USA:s upptrappning genom att utveckla nya 
kärnvapenstrategier.  

Sverige påverkas direkt av denna negativa och farliga situation. Men vi saknar en informativ och 
uthållig debatt kring dessa överlevnadsfrågor. I broschyren Om krisen eller kriget kommer, som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sände ut till alla svenska hushåll 2018, 
återfinns över huvud taget inte ordet kärnvapen. 

Däremot har ämnet behandlats i en undanskymd rapport från FOI, Totalförsvarets 
forskningsinstitut 2017. I rapporten Kärnvapenhot och civilt försvar men kunskapsöversikt 
besvarar FOI besvarar frågan om det föreligger ett kärnvapenhot mot Sverige så här: ”En 
oönskad händelse med kärnvapen skulle vara möjlig, till exempel genom misstag, felfunktioner 
eller avsiktlig överflygning med kryssnings- eller ballistiska robotar. Även blindgångare, det vill 
säga ett odetonerat kärnvapen, bör beaktas. En sammantagen bedömning av Sveriges geografiska 
läge, närvaron av kärnvapen i närområdet och möjligheten för en väpnad konflikt i närområdet 
gör att det finns ett kärnvapenhot.” 

Denna motion vill att Sverige skriver på FN-förbudet om kärnvapen som Sverige röstade för i 
New York den 7 juli 2017.  

Det ligger i linje med beslutet på partikongressen 2017:”Efter år av stagnerande arbete för 
kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. I år inleds viktiga 
förhandlingar om ett globalt förbud inom ramen för Förenta Nationerna. Som ett led i arbetet 
med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som 
kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. 
Vårt mål är en kärnvapenfri värld.” 

Utrikesminister Margot Wallström underströk den 12 juli 2019 att regeringen inte i nuläget 
signerar kärnvapenförbudet, men att frågan skulle bli aktuell för omprövning om inte 
översynskonferensen våren 2020 av icke-spridningsavtalet NPT leder till ett positivt resultat. 
”Dörren står då öppen”. 

Detta scenario bäddar för att kärnvapenfrågan blir aktuell också i nästa val. 

Att, som några påstår, ett undertecknande skulle störa arbetet med NPT avvisades, bland många 
andra, av det finska utrikesutskottet, som inte outsourcade sitt ansvar till en ”opolitisk” 
ensamutredare. Utskottet kom till denna enhälliga slutsats: Konventionen om kärnvapenförbud 
utgör enligt utskottet i sig inte ett hot mot icke-spridningsfördraget eller det fullständiga 
provstoppsavtalet NPT eller mot de internationella förpliktelser som följer med dem. Snarare 
stöder och kompletterar konventionen de andra avtalen och förpliktelserna. (i juni 2018) 



FOI-rapporten konstaterade, att utredningar på området genomfördes för minst 30 år sedan, men 
att mycket lite forskning har skett i modern tid. ”Detta har fört med sig att medveten¬heten och 
kunskapen kring kärnvapen och civilt försvar till stor del har gått förlorade”.  

Passivitet och tystnad i denna existentiella krissituation vore ett uselt försvar och har aldrig varit 
socialdemokratisk säkerhetspolitikpolitik. 

Det är alltså mycket hög tid att, i nationens och medborgarnas intresse, men också för 
socialdemokratins inre väsen och liv, inleda informati 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017 

2. uppmana regeringen att kärnvapenförbudet signeras under 2020 med den uttalade avsikten att 
föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022 

3. stödja förslaget om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D1  
Administration av utskick m.m. 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

Med anledning av omorganisation av AK och införandet av GDPR plus ändringar av 
registerhantering har utskick till medlemmar försvårats. Det kan knappast vara avsikten.  

Åtminstone tre problem kan identifieras:  

1. Vilka har rätt att komma åt att göra urval från medlemsregistret? Det finns flera generella 
behov, t.ex. att ringa till medlemmar som…. Att skicka inbjudningar till medlemmar som bor i 
kretsen och kan tänkas vilja delta i evenemang eller att ta fram adresser till de som saknar e-post. 
Alltså både att komma åt info och att göra urval beroende på diverse egenskaper hos 
medlemmarna. Kanske troligt att sekreterare i föreningar och kretsar får sådana arbetsuppgifter 
t.ex. 

2. Att skicka ut e-post till många medlemmar på en gång. Det är ett problem som visar sig i flera 
steg. Medlemsregistret tycks inte innehålla uppgift om vilken krets eller vilket 
stadsdelsnämndsområde personen tillhör. Detta är ett urgammalt problem som tekniskt borde 
varit löst för flera år sedan. Nu fungerar det så att någon från PD får lov att plocka fram 
uppgifter baserade på postkoderna. Vilket förstås är en omväg.  

3. Nästa problem är att föreningarnas förtroendevalda stöter på patrull vid utskick till många 
eftersom både privata program och diverse mejlklienter fått gränser för antal mottagare och mejl 
per dag exempelvis. Det kräver extraarbete som kan kräva mycket tid. Om det gick att delegera 
åtkomst till PD:s listserver eller liknande skulle livet underlättas. Vi i norra innerstan har fått lov 
att utnyttja ombudsman även till utskick för att nå alla. Slöseri med redan stressade människors 
tid. Det innebär också begränsningar i layout och möjlighet att skicka med bilagor. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. anta motionen 

2. distriktsstyrelsen får uppdraget att – själva, eller via annan – revidera och klargöra rättigheter 
till info. 

3. distriktsstyrelsen får uppdraget att - själva, eller via annan – analysera hur uppgiften att göra 
massutskick ska lösas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D2  
Avskaffa Stockholms partidistrikts princip om att anställda inom partiet inte får ha 
förtroendeuppdrag 
Adolf Fredrik s-förening, Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Östermalm-Gärdets s-
förening 
 

Enligt siffror från SKL finns det drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. 

Merparten är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av sitt arbete eller studier. 
Arbetsgivarna för dessa fritidspolitiker har inte rätt att neka dem att ta uppdrag för demokratin. 
Tur är väl det. 

Socialdemokraterna i Stockholm har en princip som inte tillåter en anställd inom partiet att 
samtidigt ha ett förtroendeuppdrag. I vår policy för nomineringar inför valet 2018 står; " 
Stockholms arbetarkommun har sedan länge haft en princip där personer som uppbär politiska 
anställningar inte samtidigt bör ha politiska förtroendeuppdrag i kommun eller landsting. Denna 
princip kvarstår. Detta förhindrar inte personer som idag innehar politiska anställningar från att 
stå på listor om anställningen kan antas sluta efter valet. 

Tolkningen av ovanstående regel är oklar och kan tolkas som att personer som redan fått 
uppdrag kan fortsätta. Ändå uppmanar partidistriktet personer som innehar uppdrag att avsäga 
sig sina förtroendeuppdrag då man fått en anställning i partiet. Det har ingen betydelse om 
personen är anställd av socialdemokraterna på annan ort i regionen eller partistyrelsen. Där det 
inte kan innebära någon intressekonflikt med uppdraget. Principen som gäller för 
nomineringsprocessen anses även gälla för personer som fått anställning efter att man valts till ett 
offentligt uppdrag. 

Tillämpningen av denna princip har varierat över tid, ibland mer strikt ibland mer tillåtande. 
Enligt uppgift går regeln tillbaka till Hjalmar Mehrs dagar, när de första politiska 
sektreterartjänsterna på kommunal nivå tillsattes. Regeln tillkom för att inte de kamrater som var 
borgarråd, genom sina borgarrådssekreterare, skulle få för stark makt över stadshusets 
verksamhet på bekostnad av övriga fritidsordförande. Samtidigt ville man förhindra att 
borgarrådssekreterarna själva, i praktiken skulle fungera som heltidsarvoderade politiker. 

Nu lever vi i en annan kontext. Antalet politiska tjänster inom kommun, region och riksdag har 
ökat och våra medlemmar erbjuds sådana anställningar, till det kommer tjänster inom partiets 
egen organisation. Vi har sett i vårt eget nomineringsarbete, att det ibland är svårt att nominera 
yrkesverksamma personer till tidskrävande politiska uppdrag. Vi har också sett att unga, aktiva 
partikamrater får lämna sina uppdrag under mandatperioden, eftersom de erbjudits jobb i den 
politiska sfären.  

Vår strikta regel är unik för Stockholm och finns inte hos andra kommuner i region Stockholm. 
Det gör att det går bra för socialdemokraterna i Stockholm att ha ombudsmän eller politiska 
sekreterare med förtroendeuppdrag i andra kommuner. Men medlemmar i Stockholms 
partidistrikt och som bor och är aktiva i partiet i Stockholm men som har en tjänst i partiet 
utanför staden får inte ha kommunala eller regional uppdrag, då tillämpas regeln. 

Stockholms partidistrikt kommer farligt nära att strida mot vår grundlag, när man vill hindra 
personer med vissa jobb från att ha förtroendeuppdrag, Det är en grundlagsskyddad rättighet att 
en arbetsgivare inte får neka anställda att tjänstgöra politiskt. Det har tillkommit för att trygga för 
den enskilde att ta politiska förtroendeuppdrag. Då är det tveksamt om partidistriktet, som en del 



av det socialdemokratiska partiet, ska hindra den som är anställd av partiet att ta uppdrag eller 
fullfölja förtroendeuppdrag man axlat. 

Vi anser att en förändring av regeln är motiverad. Endast då en tjänst innebär uppenbar risk för 
intressekonflikt och då frågan om jäv ofta kan komma bli aktualiserad i uppdraget, bör man 
avvisa en nominering med hänsyn till kandidatens arbete. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. nomineringsregeln om politisk tjänst endast avser sådana tjänster som innebär en uppenbar 
risk för intressekonflikt och återkommande jäv. 

2. styrelsen får i uppdrag att till nästa val ta fram riktlinjer som fasar ut gällande princip.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D3  
Bättre informations- och ledningskanaler mellan Socialdemokraternas medlemmar och 
EU-representanter 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

EU-samarbetet spelar en oerhört betydelsefull roll för främjandet av den socialdemokratiska 
politiken inte bara på det internationella planet utan även här i Sverige. Det påverkar allt från 
arbetsförhållanden till konsumentskydd, från arbetskraftsinvandring till mottagandet av 
asylsökande, från klimatpolitik till upphandlingar och statligt stöd, från personlig integritet och 
dataskydd till polisiärt samarbete, handel, fiske, jordbrukspolitik och mycket mer.  

Inom vårt eget parti finns det skilda åsikter om vilka möjligheter respektive risker EU-projektet 
erbjuder socialdemokratin. Under alla omständigheter upplever många partimedlemmar, och 
många svenska medborgare i övrigt, att EU:s institutioner och vår representation hos EU är 
alldeles för avlägsna från vår vardagliga verklighet, samt att EU:s innebörd och påverkan är 
alldeles för svårbegripliga. Partidistriktets granskningsutskott till exempel verkar inte få några 
rapporter från EU-parlamentariker att granska.  

Det handlar inte alls om bristande engagemang hos partiets EU-representanter. De gör ett 
oerhört jobb. Däremot finns det minst en bidragande faktor som vi kan och bör göra något åt, 
nämligen otillräckliga strukturer inom partiet för att säkra att det finns varaktiga informations- 
och ledningskanaler mellan EU-representanterna och partimedlemmarna. 

Samtidigt, enligt en modell som nu kan anses vara väletablerad genom Europa, och som redan 
haft allvarliga konsekvenser för Europas säkerhet, demokrati och sociala trygghet, utnyttjar vissa 
av socialdemokratins motståndare i allt större grad den höga nivån bristande kunskap om EU-
förhållanden för att främja sin egna nationalistiska och auktoritära politik på jämlikhetens, 
jämställdhetens, frihetens och solidaritetens bekostnad.  

Socialdemokraternas nationella röstandel vid valen till EU-parlamentet och därmed partiets 
möjlighet att påverka politikutvecklingen hos EU har successivt minskat alltsedan Sveriges 
inträde i EU. Vad vi behöver nu mer än någonsin är en aktiv, långsiktig och genomtänkt strategi 
för hur partiet ska vinna ännu fler mandat vid kommande EU-val. Detta i sin tur förutsätter bl.a. 
pågående engagemang från ännu fler partimedlemmar med kunskap i EU-frågor för att kunna 
genomföra strategin, och för att kunna inspirera andra att vara med. Men verkligheten är alltför 
många medlemmar som inte engagerar sig med partiets EU-politik, eller som endast gör det 
sporadiskt - oftast bara i samband med valen till EU-parlamentet var femte år. Och vid EU-valen 
upplever alltför många partiaktivister att sin egen, kamraters och allmänhetens obekantskap med 
EU och med partiets EU-politik gör det betydligt svårare att göra kampanjarbete än vid andra val. 
Situationen är allvarlig.  

Mot denna bakgrund är det angeläget att Socialdemokraterna i ännu större utsträckning 
anstränger sig för att fortlöpande bilda sina medlemmar om EU:s roll och vårt partis EU-politik. 
Det är minst lika viktigt för den demokratiska legitimitetens skull att vårt parti utan dröjsmål 
vidtar konkreta åtgärder och bygger en konkret struktur för att öka partimedlemmarnas 
möjligheter till att löpande engagera sig med och påverka svenska Socialdemokraternas politik 
hos och gentemot EU och dess institutioner, på ett sätt som motsvarar den möjlighet vi har att 
genom partidistriktet påverka lokala, regionala och i slutänden nationella S-politikers handlande.  

Det finns ett stort antal tänkbara tillvägagångssätt för att åstadkomma detta, vilka all bör utredas. 
Oavsett vilken form som slutligen väljs är det dock en viktig utgångspunkt att bilda ett varaktigt 
organ inom partiet som har som sin huvudsakliga uppgift att förankra bättre informations- och 



ledningskanaler mellan, å ena sidan, partidistrikten, arbetarekommuner, lokala S-föreningar samt 
deras medlemmar och, å andra sidan, partiets representanter hos och gentemot 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet ska verka för bildandet av ett varaktigt organ inom Sveriges socialdemokratiska 
arbetareparti som har som sin huvudsakliga uppgift att förankra bättre informations- och 
ledningskanaler mellan, å ena sidan, partidistrikten, arbetarekommunerna, lokala S-föreningarna 
samt deras medlemmar och, å andra sidan, partiets representanter hos och gentemot EU.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D4  
Dela valet i två delar, ett kommun/landstingsval och ett nationellt val 
Kungsholmens s-förening 
 

Samhället blir mer och mer komplicerat och de frågor som väljarna kan komma att fundera över 
kräver mer tankearbete. Det kan göra att väljarna känner sig allt mera ställda utanför politiken 
som istället hanteras av proffspolitiker. Om väljarna fick göra sina röster hörda vartannat år i 
lokala och nationella val skulle det kunna ta bort en del av populisternas fram-gångar. Dessutom 
skulle de olika frågorna kunna lyftas fram på ett tydligare sätt , som nu är väljer säkert många att 
rösta på samma parti både kommunalt och nationellt av bekvämlighetsskäl. Den lokala politiken 
skulle spela en mycket viktigare roll, väljarna skulle t.ex. kunna hinna med att sätta sig in i bygget 
av Nya Karolinska Sjukhuset och politikerna skulle inte kunna smyga med stora förändringar i 
synen på hur sjukvården ska bedrivas. Två val, vid olika tillfällen, skulle kunna öka medborgarnas 
inflytande och ge den lokala politiken en starkare ställning. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. dela upp valet i ett nationellt respektive ett regionalt val som tar plats vid två separata datum  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D5  
En modern könstillhörighetslag – med självidentifikation som grund! 
HBTs Stockholm 
 

Sveriges könstillhörighetslag var först i sitt slag och något att vara stolt över som socialdemokrat. 
Idag är den föråldrad. Många röster har höjts för att förändra den i grunden och göra den mer lik 
lagar som finns i länder som agerat snabbare än Sverige: Argentina, Malta, Norge, Danmark och 
Irland. 

En del förändringar har genomförts, men fortfarande ställs krav på diagnos för att byta juridiskt 
kön. Minderåriga kan heller inte byta juridiskt kön, vilket skapar stort lidande och mängder med 
komplicerade och potentiellt farliga situationer för unga transpersoner i Sverige. 

Europarådet rekommenderar sedan 2010 sina medlemsländer att införa snabba, enkla och 
transparenta processer för att innevånarna ska kunna byta juridiskt kön, utan några kränkande 
krav. Den svenska processen är långt ifrån enkel, snabb och transparent. Kraven på diagnos och 
att uppträda och fortsätta leva i enlighet med den önskade könsidentiteten är kränkande. 

I den allmänna debatten har konservativa krafter hävdat att ungdomar inte kan fatta så avgörande 
beslut som att byta juridiskt kön. Det rimmar illa med den socialdemokratiska tilltron till 
ungdomars förmåga att tillsammans ta ansvar för att förändra samhället. Det fungerar heller inte 
med svensk lag, som utkräver straffansvar från femtonåringar och låter sextonåringar driva 
företag. Ur det perspektivet är bytet av juridiskt kön ett beslut vars konsekvenser ungdomar kan 
antas klara av att hantera. 

Det har också cirkulerat påståenden om att den könsbekräftande vården för minderåriga patienter 
med könsdysfori skulle vara experimentell och farlig. Det stämmer inte. Den svenska vården 
bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad praxis, utifrån internationella rekommendationer. 
Förslaget att tillåta könsbekräftande kirurgi från femton års ålder innebär att man något 
harmonierar vården för denna patientgrupp med all annan vård, som helt saknar rättslig 
åldersgräns. 

Lagen som reglerar byte av juridiskt kön ska skiljas från lagen som reglerar könsbekräftande 
behandling!  

• Det finns inga skäl att koppla juridiskt kön till diagnoser i ett modernt samhälle 

• Ingen behöver låtsas ha behov av behandling för att få tillstånd att byta juridiskt kön. 
Risken för att folk genomgår behandling de inte behöver minskar. 

• Rätten att byta juridiskt kön handlar ytterst om rätten till privatliv enl EKMR. 

• Att separera lagarna är ett bra sätt att följa Europarådets rekommendation om en snabb, 
enkel och transparent process för att byta juridiskt kön. 

Könsbekräftande kirurgi ska inte omfattas av särskilda tillstånd, i normalfallet. 

• Viktigt att korta väntetiden på behandling. 

• Orimligt att ha särskilt tillståndsförfarande, ren morallag 

• Behandlingar ska beslutas av läkare, inte jurister 

Minderåriga ska ges möjlighet att byta juridiskt kön! 

• Minderåriga bör ha rätt att få sin identitet erkänd av staten 



• Argumentet för 18-årsgräns i nuvarande lag är enl förarbetena att minderåriga i allmänhet 
inte har ”tillräcklig erfarenhet och mognad för att fatta ett beslut med de vittgående konsekvenser 
som det här är fråga om”.(Prop 1972:6 s 23) 

De vittgående konsekvenserna var huvudsakligen steriliseringskravet, som sedan 2013 är upphävt. 
Idag saknas skäl att bibehålla åldersgränsen. 

• Viktigt att minderåriga ges möjlighet att legitimera sig utan risk att outas som transpersoner, 
pga: 

◦ Risken för diskriminering, trakasserier och hatbrott 

◦ Gruppens dåliga psykosociala hälsa 

◦ Behovet av att kunna delta på samma villkor i samhällslivet. 

• Vid utövandet av rättigheter, som: 

▪ Rösta i kyrkoval  

▪ Ta ut egna intjänade pengar på bank  

▪ Driva företag 

▪ Resa 

Kirurgi bör kunna ges även till minderåriga, när det finns diagnos och läkare rekommenderar 
behandlingen. 

• Inhumant att förvägra patienter en behandling man tror kan gy 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för lagen som reglerar byte 
av juridiskt kön skiljs från lagar som reglerar könsbekräftande behandling. 

2. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för att remisser till all 
könsbekräftande vård i normalfallen hanteras som övrig vård, dvs utan särskilda tillstånd från 
andra än remisskrivande läkare. 

3. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för att det ska vara möjligt 
för personer folkbokförda i Sverige och utlandsboende svenska medborgare att via en snabb, 
enkel och transparent process byta juridiskt kön, utan krav på särskild diagnos, genomgången 
behandling eller intyg från vårdgivare.  

4. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för att det ska vara möjligt 
att byta juridiskt kön även utan fastställd vilja att kontinuerligt leva i samma könsidentitet i 
framtiden. 

5. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för att även minderåriga ska 
tillåtas byta juridiskt kön, enligt en likartad process som myndiga. 

6. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för att minderåriga över 
femton års ålder tillåts byta juridiskt kön utan vårdnadshavares godkännande 

7. Socialdemokraterna Stockholm ställer sig bakom och aktivt verkar för att minderåriga över 
femton år ska kunna ges tillstånd att genomgå könsbekräftande kirurgi av genitalier, när adekvat 
diagnos finns och behandlingen förordas av läkare  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D6  
Ett arbetarrörelsens museum 
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 
 

I Danmark finns Arbejdermuseet som rymmer Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Ett sådant 
borde inrättas även i Sverige.  

Hos oss finns Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek liknande det som finns i Norge. En utredning 
borde göras hur de förnämliga samlingarna kan göras mer publika. Som rörelse borde vi vara 
angelägna om att även nya generationer får del av vår historia.  

Bakgrund  

Arkivet grundades 1902 och är en oberoende stiftelse som finansieras av staten, LO och SAP.  

Grundaren är Oscar Borge (1862-1938) och fanns ursprungligen i Folkets Hus på Norra 
Bantorget. I november 2012 flyttade arkivet till nya lokaler i Flemingsberg. I arkivet finns 2,5 mil 
arkivmaterial, 1 600 fanor, 25 000 affischer, 1,5-2 milj. bilder, 10 000 tals konstverk och föremål, 
800 personarkiv varav Olof Palmes och Alva och Gunnar Myrdals är de största. Här finns ett 
20tal anställda men för att uppfylla det stadgarna säger skulle det behövas fyra gånger mer 
personal. Det sammanlagda bidraget från stiftelseägarna uppgår till 19 miljoner årligen.  

Nuläge  

Flytten från Norra Bantorget 2012 var nödvändig med svår enligt företrädare för arkivet. Man 
hade vuxit ur sina lokaler och LO behövde se över sitt fastighetsbestånd. Svårigheterna visade sig 
däremot snart, att med så kort varsel, flytta en sådan stor institution med knappa medel och 
resurser. Det fanns inte så många lokaler ute att hyra för den typ av verksamhet som arkivet ville 
fortsätta bedriva: Magasin för arbetarrörelsens alla arkivbildares arkiv, bibliotek samt läsesalar, 
öppna ytor för besök och kontorslokaler för personalen. Den lokal man fann är den befintliga i 
Flemingsberg. Det geografiska läget har man från start upplevt som en nackdel, även om 
lokalerna är långt bättre än de i stan.  

Framtid  

Uppenbart är att Arkivet ligger väldigt avsides och därmed blir bortglömt av oss som är 
intresserade av arbetarrörelsens historia. Hur kan man finna en framtida lösning som gör att 
denna skatt blir mer tillgänglig genom en publik scen inne i Stockholms stad med någon form av 
möteslokal för socialdemokratiska och andra föreningar och ett kontorsutrymme men att 
magasinet kan fortsätta att förvaras i billigare lokaler utanför stadskärnan?  

Idén om ett Demokratimuseum har också framförts med ett bredare perspektiv. Där skulle både 
Tage Erlanders hatt och Ola Ullstens halmhatt och andra föremål kunna förevisas. Vi är dock 
främst intresserade av att Arbetarrörelsens historia visas fram. Vi vill inte att Arbetarrörelsens 
eget arkiv och bibliotek marginaliseras, utan tas till vara som arbetarrörelsens kunskapsbank inte 
minst med tanke på unga människor som i skolan inte får veta någonting om bakgrunden till vår 
nuvarande demokrati som närmast betraktas som en självklarhet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att det tillsätts en utredning med parter inom folkrörelserna 
och staten för att utreda någon form av ett arbetarrörelsens museum där vår historia kan 
levandegöras och synliggöras för såväl den äldre som den yngre generationen.  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D7  
Fokus på demokrati- och politikutveckling 
Vällingby s-förening 
 

Socialdemokraterna är en folkrörelse med visionen om ett jämlikt samhälle där alla kan känna 
frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen om att jämlika människor 
bäst kan förändra och förbättra samhället. För att kunna realisera och nå ut ännu bredare med vår 
vision måste Socialdemokraterna vara en stark och närvarande folkrörelse. Vi behöver arbeta 
ännu mer med det politiska samtalet, med de demokratiska processerna internt och med att 
politiken utvecklas i öppna och gemensamma rum – inte i enskilda och stängda 
sammanslutningar. Det är varken bra eller långsiktigt hållbart över tid.  

Vi är därför helt övertygade om att det är i vår partiorganisation som vi stärker socialdemokratin, 
utvecklar politik och bygger för framtida segrar – det är när vi sitter och samtalar runt 
partiföreningens bord som vi utvecklar vår politik framåt och det är också så som vi lyckas växa 
som parti och locka fler att ansluta sig till våra idéer och vision om det jämlika och starka 
samhället. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad tar fram en modell för hur partiföreningar kan arbeta 
med demokrati- och politikutveckling inom sitt föreningsområde. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms stad därutöver ordnar en konferens 1 gång per år för 
partiföreningarna med syfte att inhämta verktyg och metoder för hur föreningarna kan arbeta 
med demokrati- och politikutveckling.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D8  
Folkomröstning i de stadsdelar där centrumanläggningar riskerar att privatiseras som i 
exempelvis Vällingby 
Vällingby s-förening 
 

Det borgerliga, grönblåa styret har bestämt sig – Vällingby centrum ska säljas ut! Den styrande 
borgerliga majoriteten i Stockholm stad behöver sälja Vällingby centrum för att kunna finansiera 
sin budget. Det här är illa, anmärkningsvärt och oacceptabelt! Det moderata finansborgarrådet 
Anna König Jerlemyr sänker gärna skatten, skär ner i verksamheter inom bland annat barn, kultur 
och fritid och lägger därtill effektiviseringskrav på 2 procent i stadens kommunala verksamheter.  

För oss är den nya inriktningen tydlig – det märks vem som styr Stockholm idag. Det är en 
politik som varken håller eller duger. Det är en majoritet som bedriver och prioriterar en politik 
för de få, som lägger miljarder på att renovera Östermalmshallen, medan utförsäljningar av 
centrum och hyresrätter och uteblivna satsningar i ytterstaden ses som naturligt och självklart.  

Vi socialdemokrater i Vällingby har fått nog. Vi har fått nog av deras trixande, av att deras 
kalkyler sällan går ihop och av att de utarmar våra stadsdelar i ytterstaden med utförsäljningar och 
nedskärningar. Vi vet hur det gick när borgarna sålde ut centrumanläggningar förra gången de 
styrde Stockholm. Det gick till riskkapitalister, centrumen urholkades, försvagades och 
nedrustades. Vi ser fortfarande följderna av detta och det är fortfarande väldigt tufft i flera av de 
centrum som gick med i den försäljningen. För oss är det tydligt att de grönblåa med 
moderaterna i spetsen mest är intresserade av att sälja ut våra gemensamma tillgångar.  

Vi socialdemokraterna i Vällingby har högre ambitioner. Vi vill göra offensiva investeringar i 
Stockholm och dess ytterstadsområden. Vi vill behålla, utveckla och rusta upp 
centrumanläggningar och utveckla offentliga mötesplatser. Det ser vi som en självklarhet i vår 
politik för en stad som håller ihop och för ett Stockholm för alla. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad driver på för en folkomröstning i alla stadsdelar där 
centrumanläggningar ska säljas ut – folkviljan måste få komma till uttryck i denna viktiga fråga.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D9  
Förbättrade villkor och ersättningar för Nämndemännen 
Kungsholmens s-förening 
 

Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag 

Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten innefattar även landets domstolar. Alla 
riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla delar av rättssystemet för att stävja den ökade 
brottsligheten. Landets ca 8 500 Nämndemän som dömer i domstol tillsammans med 
juristdomarna behöver därför uppmärksammas, särskilt vad gäller arbetsförhållanden, 
ersättningsregler och kompetensutveckling. 

Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning för ett välfungerande demokratiskt 
samhälle. Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara mycket 
ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är därmed av stor vikt. 
Syftet med nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande 
verksamheten. 

Nämndemännen arvoderas i dag med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodena har varit 
oförändrade sedan 2007. Arvodet bör höjas till 1 000 kr per dag. Samtidigt bör halvdagsarvodet 
på 250 kr tas bort.  

När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut ingår ingen semesterersättning och inte 
heller kompensation för inbetalning till tjänstepensionen. Det är inte acceptabelt. 

I spåren av ökad kriminalitet, ökar också hat och hot mot domstolar och tjänstgörande 
nämndemän. För anställda inom rättsvårdande myndigheter finns omfattande program för att 
hantera hat, hot och psykisk påfrestning men vi Nämndemän förväntas klara oss på egen hand. 
Det ska vara en självklarhet att Nämndemännen ska omfattas av säkerhetsskyddet. 

Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Domstolsverket konstaterar s att 
den höga arbetsbelastningen har lett till en sämre arbetsmiljö i domstolarna. Domstolsverkets 
senaste prognos över antalet brottmål visar på en ökning med 15 procent mellan 2018 och 2022. 
Mot den bakgrunden är det oroande att antalet Nämndemän från och med nästa år blir ungefär 
lika många som hittills.  

Slutsatsen blir att Nämndemännens arbetsvillkor snarast måste förbättras och att arvoden och 
ersättningar måste höjas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för en förbättring av Nämndemännens villkor 

2. motionen antas som egen 

3. motionen överlämnas till partistyrelsen samt till Stockholms partidistrikts riksdagsledamöter att 
verka för motionens krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D10  
Förtroendevald och anställd 
HBTs Stockholm 
 

Idag finns tidigare tagna riktlinjer om att anställda av partiet inte får inneha förtroendeuppdrag 
inom Stockholms stad. I vissa situationer är det en rimlig avvägning, till exempel att ett borgarråd 
inte ska kunna vara politisk sekreterare åt sig själv. För boende i Stockholms kommun gäller dock 
detta oavsett om anställningen är inom samma organisation eller ej. Till exempel får man inte ha 
ett förtroendeuppdrag i en kommunal nämnd i Stockholm och samtidigt arbeta som ombudsman 
för partiet i en grannkommun. Personer som är förtroendevalda och senare får anställning i 
partiet tvingas lämna sina poster. 

Denna regel gäller inte alla anställda och inga tydliga regler verkar finnas att tillgå, förutom att det 
hänvisas till att det en gång har tagits ett gammalt beslut. Regeln gäller dessutom endast boende i 
Stockholms stad, vilket innebär att personer som är bosatta i Stockholms län kan ha 
förtroendeuppdrag i länet och arbeta i Stockholm. 

Detta är ett direkt demokratiskt problem. Flera ledamöter och ersättare väljs av det Svenska 
folket. Förtroendevalda har enligt lag rätt till den ledighet från anställning som behövs för att 
kunna utföra sitt uppdrag. Om vi som organisation tillåter att begränsa personer att inneha från 
politiska uppdrag på grund av deras anställning finns det riska att andra arbetsgivare agera 
därefter. 

Det har funnits en oro om att anställning och förtroendeuppdrag i kombination ska ge en för 
homogen grupp och skapa ett toppstyre. Vi litar dock på att när valberedningen arbetar fram 
förslag till listor, nämnder med mera tar de fram ett brett förslag som inte gynnar heltidsanställda 
inom partiet. Vi kan också säkra detta genom att valberedningen arbetar för att föreslå att 
förtroendeuppdrag sprids på flera medlemmar, istället för att få medlemmar ska ha många 
förtroendeuppdrag per person. 

Denna gamla, otydliga och odemokratiska regel bör strykas ur våra regler om vi vill fortsätta vara 
ett parti som värnar om demokratins grunder. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm häver tidigare beslut om förbud att inneha både anställning 
och förtroendeuppdrag inom det Socialdemokratiska partiet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D11  
Neutral hållning i en sekulär stat 
S-2000, Tensta s-förening 
 

Sverige är en sekulär stat, innebärande såväl rätten till religionsfrihet som rätten till frihet från 
religion, för alla medborgare (utom kungafamiljen). Den partiella skilsmässan år 2000 mellan 
staten och den Svenska kyrkan var ett steg i rätt riktning, men dels måste skilsmässan fullbordas, 
dels måste vårt parti sluta vara direktengagerat i ett trossamfund. Alternativet till det sistnämnda 
skulle vara att partiet engagerade sig i alla möjliga andra livsåskådningsorganisationer.  

De partimedlemmar som vill engagera sig i Svenska kyrkan, eller annat trossamfund, får bilda en 
förening för t ex ”socialdemokrater i Svenska kyrkan”, fristående från partiet. Det känns – och år 
– grundligt fel att vårt parti, bestående av människor med alla möjliga livsåskådningar, som parti 
tar ställning till frågor rörande just Svenska kyrkan. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiets stadgar revideras för att helt ta bort partiets koppling till Svenska kyrkan.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D12  
Partiets sidoorganisationer 
S-2000, Tensta s-förening 
 

Partiet, med 89 000 medlemmar, är huvudsakligen organiserade i geografiska och 
fackliga/arbetsplatsbaserade föreningar. Därutöver finns ett brett spektrum av olika identitets- 
eller intressebaserade föreningar. Rätt många partimedlemmar har ett huvudmedlemskap i en 
geografisk eller facklig/arbetsplatsbaserad förening och ytterligare medlemskap i en eller flera 
andra föreningar.  

Några grupperingar har av historiska och andra skäl upphöjts till status av ”sidoorganisation” i 
partiet, vilket innebär att organisationerna har adjungerade representanter – med yttranderätt - i 
partiets olika beslutande organ; kongressen, partistyrelsen och verkställande utskottet. Alltså med 
en särställning och betydligt mer inflytande än vad andra grupper får. 

Dessa sidoorganisationer består av Kvinnoförbundet (ca 10 000 medlemmar), SSU (ca 10 000), S-
studenter (ca 1 500), Tro och solidaritet (ca 2 500), och HBT (ca 900). Andra betydande 
grupperingar – t ex Seniorsossarna och Onsdagsklubben som samlar äldre, eller Reformisterna 
som samlar de mer progressiva, eller olika etnisktbaserade föreningar - ställs utanför.  

När partikongressen 2015 antog nya stadgar där HBT kom med som en femte sidoorganisation 
uttalade partistyrelsen viss tvekan och menade att hela strukturen med sidoorganisationer 
behövde ses över. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. strukturen med särställning för vissa sidoorganisationer, men inte andra, är odemokratiskt och 
måste snarast ses över och ändras  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D13  
Partiets sidoorganisationer 
Wohlner, Ellis 
 

Partiet, med 89 000 medlemmar, är huvudsakligen organiserade i geografiska och 
fackliga/arbetsplatsbaserade föreningar. Därutöver finns ett brett spektrum av olika identitets- 
eller intressebaserade föreningar. Rätt många partimedlemmar har ett huvudmedlemskap i en 
geografisk eller facklig/arbetsplatsbaserad förening och ytterligare medlemskap i en eller flera 
diverse föreningar.  

Några grupperingar har av historiska och andra skäl upphöjts till status av ”sidoorganisation” i 
partiet, vilket innebär att organisationerna har adjungerade representanter – med yttranderätt - i 
partiets olika beslutande organ; kongressen, partistyrelsen och verkställandeutskottet. Alltså med 
en särställning och betydligt mer inflytande än vad andra grupper får. 

Dessa sidoorganisationer består av Kvinnoförbundet (ca 10 000 medlemmar), SSU (ca 10 000), S-
studenter (ca 1 500), Tro och solidaritet (ca 2 500), och HBT (ca 900). Andra betydande 
grupperingar – t ex Seniorsossarna och Onsdagsklubben som samlar äldre, eller Reformisterna 
som samlar de mer progressiva, eller olika etnisktbaserade föreningar - ställs utanför.  

När partikongressen 2015 antog nya stadgar där HBT kom med som en femte sidoorganisation 
uttalade partistyrelsen viss tvekan och menade att hela strukturen med sidoorganisationer 
behövde ses över. 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. strukturen med särställning för vissa sidoorganisationer, men inte andra, är odemokratiskt och 
och måste snarast ses över och ändras  
 
Motionen avslagen av Seniorsossarna och skickas därför in som enskild 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D14  
Reformera bort monarkin 
HBTs Stockholm 
 

Vi har sedan länge en partilinje om att avskaffa monarkin. Det har dock varit omtvistat kring 
förutsättningarna. 

När vi ser på andra statsskick utan monark är vi inte alltid imponerade över demokratigraden. 
När vi pratar republik finns problem såsom i USA med stort fokus på personvalda presidenter 
som statschefer istället för partiers ideologi, stor lobbyism och mellansteg av elektorer. Att 
avskaffa monarkin innebär dock inte per automatik att vi måste efterlikna de befintliga 
republikerna.  

Målet med att avskaffa monarkin är att skapa ett statskick som är mer demokratiskt än det vi har 
idag. Därför vill vi avskaffa monarkin på det socialdemokratiska sättet: med utredningar och med 
reformer. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att en utredning tillsätts för ett nytt 
demokratiskt statsskick. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ska arbeta för att en plan tas fram för hur monarkin ska 
avskaffas. 

3. motionen skickas till Stockholms riksdagsgrupp  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D15  
Regeringar kommer och går - men partiet består 
Herrängens s-förening, Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb 
 

Socialdemokratin har i 130 år varit drivande kraft för utveckling av Sverige från fattig-nation till 
ett av världens rikaste länder. Demokrati, social rättvisa och strävan för jämlikhet och solidaritet 
har varit medel för att förändra samhället. Allmän och lika rösträtt, allmän sjukförsäkring, 
sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken, barnbidrag, utbildning för alla, bostadsbyggande, 
allmänt pensionssystem och tilläggspension, barnomsorgsutbyggnaden, föräldraförsäkring är 
några exempel där socialdemokratin varit drivande. Idéer och engagemang bland medlemmarna i 
socialdemokratiska partiet och sidoorganisationer har varit grunden. 

Socialdemokratin har endast vid ett fåtal tillfällen haft egen majoritet i riksdagen, senast 1968 – 
70. Överenskommelser med andra partier eller koalitioner har möjliggjort majoriteter i riksdagen 
för att reformera Sverige. 

Socialdemokratin som parti har i praktiken alltid varit och bör vara i opposition mot det befintliga 
samhället. En socialdemokrat kan inte slå sig till ro och vara nöjd.  

Vad vilja socialdemokraterna? - var ett klassiskt uttryck när partiet bildades i slutet av 1800-talet 
men som tål att upprepas . Vilken s-politik ska vi medlemmar övertyga väljarna om nu och i 
kommande val? 

Det finns ständigt nya utmaningar och nya möjligheter att förbättra och förändra utifrån våra 
grundläggande värderingar om jämlikhet, rättvisa och solidaritet. 

Klimatutmaningarna, växande klyftor i samhället och mellan generationerna, ökande social och 
ekonomisk oro, stora utmaningar i vård, omsorg, skola och utbildning är exempel där 
socialdemokratin måste formulera bärande idéer för framtiden. 

Mot denna bakgrund är det nu mer angeläget än någonsin att vårt socialdemokratiska parti, inför 
kommande val, 2022 eller tidigare, mobiliserar oss medlemmar och partiorganisationen för att 
formulera framtida mål och medel och visioner om hur vi vill se framtidens samhälle som vi 
överlämnar till våra barn och barnbarn, här hemma och globalt. 

Det duger inte, som det är just nu, att den politiska idédebatten inom socialdemokratin är starkt 
försvagad, för att inte säga nästan obefintlig, och där många vittnesmål hörs om att ”det är 
alldeles för tyst i partiet” – på alla plan. Så vinner vi inte framtiden. 

Att socialdemokratin för närvarande ingår i en koalitionsregering och samarbetar med två 
borgerliga partier får inte innebära att partiets långsiktiga politiska idé om vilket samhälle vi vill ge 
kommande generationer uteblir. När partiets främsta företrädare förklarar vår svaga ställning i 
opinionsundersökningar med att ”regeringens politik har inte slagit igenom tillräckligt” förefaller 
det behövas lite eftertanke. 

Att motivera januariöverenskommelsen är inte svårt – vad var alternativet? Men vad vill vi som 
parti presentera för idéer och politiska möjligheter inför väljarna som ska gå till röstning vid 
kommande val? 

Regeringar kommer och går men partiet måste bestå! Det är partiet som går till val, inte 
regeringen. 

Socialdemokratin måste eftersträva ett betydligt större väljarstöd i kommande val. Det uppnår vi 
inte om vi inte bestämmer oss för att reorganisera partiet som idéparti för framtiden. Partiet 



måste ”frigöra” sig idémässigt från att som nu enbart tala och verka utifrån ett 
regeringsperspektiv.  

Släpp partiet löst – vi finns och vi vill förändra! 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ställa sig bakom motionen 

2. genom påverkan av partistyrelsen, verkställande utskott och inför kommande partikongress 
verka för att socialdemokratin, genom mobilisering av partiorganisationen och medlemmar, 
formulerar ett progressivt politiskt program utifrån våra grundläggande värderingar inför dagens 
och framtidens utmaningar, socialt, ekonomiskt, mot de ökande klassklyftorna, 
klimatutmaningarna etc. – ett jämlikare samhälle och en bättre värld. 

3. framtidsprogrammet i god tid före nästa val förankras i partiorganisationen genom breda 
informations- och studieinsatser.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D16  
Relationen regering - parti 
Kärrtorps s-förening, Bagarmossens s-förening, Enskede s-förening, Hammarbyhöjden-
Björkhagens s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening 
 

Den parlamentariska demokratins konstruktion har en ideologisk utgångspunkt i dialogen mellan 
staten med sina myndigheter å ena sidan och medborgarna med sina politiska och andra 
organisationer å den andra sidan.  

Statsapparaten med regering och myndigheter representerar hela befolkningen. Partier och andra 
organisationer representerar sina medlemmar. Ett annat av demokratins fundament är att 
majoritetens uppfattning dominerar.  

Mot bakgrund av dessa elementära fakta kan bland annat följande observeras:  

I en situation där inget politiskt parti vunnit egen majoritet i val har en regeringsbildare att ta 
sådan hänsyn till oppositionen så att en parlamentarisk majoritet kan skapas. 

Riksdagsvalet 1968 vann socialdemokratin egen majoritet; därefter kommande valresultat har 
försatt socialdemokratin i alltifrån opposition till olika varianter av politiska samarbeten för att få 
stöd för framlagda regeringsförslag.  

Det är i en sådan parlamentarisk situation inte så lätt att i regeringsställning alltid fullt ut hävda 
det uppdragsgivande egna partiets politiska linje. Inför väljarna kan det bli komplicerat om det 
uppfattas som oklart vad partiet egentligen står för.  

Detta tydlighetsproblem är särskilt svårt i det nuvarande politiska läget, då partierna som 
försvarar fortsatt parlamentarisk demokrati har gjort det nödvändiga valet, att trots olika politiska 
ingångsvärden samarbeta mot risken av ett Sverige styrt av konservativa och reaktionära 
antihumana krafter.  

När situationen är komplicerad, frågorna många och motsättningarna stora ligger fältet öppet för 
populistiska krafter att med ett fåtal mycket enkla och tydliga ”svar” och med en effektiv 
propaganda skapa majoritet för sitt maktövertagande. Har fungerat förr, kan fungera igen.  

Därför är det för oss socialdemokrater av högsta prioritet att vi som partiorganisation kan gå ut 
och tydligt hävda vår politiska, sociala, humanistiska linje, sätta in denna i sitt sammanhang och 
även förklara förutsättningarna för att vår linje ska kunna bli verklighet.  

Regeringen ska regera landet. Partiet ska hävda sin politiska ideologi. En god utveckling av detta 
sker genom respektfull dialog. Och dialog kräver två deltagare. Om man försöker föra dialog med 
endast en deltagare är risken stor för otydlighet och stagnation. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. initiera en diskussion i syfte att tydliggöra socialdemokratisk ideologi och sakpolitik även i 
lägen när partiet av parlamentariska skäl samverkar med andra partier.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelse- och medlemsmöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D17  
Riksdagens partiledardebatt på kvällstid och sändas på SVT/SR 
Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

Riksdagens partiledardebatter sker på dagtid och sänds direkt i SVT/SR. Dessa börjar kl 9.00 och 
pågår under hela dagen eller del av dagen. Onsdagen den 13 november sändes för första gången 
en EU-partiledardebatt. De flesta människorna arbetar på dagtid och kan rimligen inte ha tid och 
möjlighet att lyssna på debatter under dagtid. Att titta på debatten på SVT Play är möjligt men 
inte lika tilltalande. 

Kommunfullmäktigesammanträden, bland annat Stockholm, sker oftast på kvällstid men är 
givetvis också en förutsättning för att fritidspolitiker ska kunna ha förtroendeuppdrag. Det ger 
också möjlighet för medborgare att följa det politiska arbetet i kommunen. 

För att medborgare ska känna sig delaktiga och intresserade av riksdagsarbetet vore det värt att 
pröva om debatterna kan ske på kvällstid och direktsändas i SVT/SR. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. riksdagens partiledardebatt på försök sker på kvällstid och direktsänds i SVT/SR. 

2. motionen skickas till riksdagsgruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D18  
Sociala medier 
Enskede s-förening 
 

Sociala medier har ett enormt inflytande vad gäller information, åsiktsbildning, nyheter och 
underhållning. De är inte enbart plattformar där text och bild förevisas eller förmedlare (jmf 
Postnord) utan ett mellanting av detta och utgivare i traditionell mening. De sociala medierna 
väljer innehåll, gör aktivt urval och riktar innehållet till olika grupper i samhället. Något 
utgivaransvar i likhet med tidningar och public service har de inte vilket gör att hemska 
våldsskildringar, lögner, desinformation opåtalat förmedlas utan att någon ställs till svars. 
Källanvisningar är otydliga och minimala vilket även gäller reklamfinansiärerna. 

För att få till stånd ett större ansvarstagande för innehållet behövs tydliga etiska regler som gäller 
på internationell nivå. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för ett internationellt regelverk och att en internationell 
ansvarsnämnd som kan ställa facebook och andra sociala medier till svars för oetiskt innehåll  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D19  
Transparent val av partiordförande i SAP 
Kungsholmens s-förening 
 

Valet av partiordförande är en sluten process med obefintlig insyn för de flesta medlemmarna i 
SAP. Efter att ha genomlidit det förödmjukande och obehagliga nederlaget för Håkan Juholt 
efterlyser vi en utredning som ska resultera i ett förbättrat system. Idag behövs ett mera modernt 
och öppet partiledarval. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet tillsätter en utredning gällande processen kring val av partiordförande med målsättning 
att modernisera den samma  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D20  
Villkor för nämndemän 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag 

Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även landets domstolar 
har kommit att granskas. Alla riksdagspartier vill ge ökade resurser till alla delar av rättssystemet 
för att stävja den ökade brottsligheten. Landets ca 8 500 nämndemän som dömer i domstol 
tillsammans med juristdomarna behöver därför uppmärksammas särskilt avseende 
arbetsförhållanden, ersättningsregler och kompetensutveckling. Rättvis likartad tillämpning av 
regelsystemet över landet är viktigt för nämndemännens villkor. Även en ökning av arvodena 
behöver snarast komma till stånd. 

Självständiga och opartiska domstolar är en förutsättning för ett välfungerande demokratiskt 
samhälle. Domstolarna besitter en stor makt och många av deras beslut kan vara oerhört 
ingripande för den enskilde. Allmänhetens förtroende för rättskipningen är därmed av stor vikt. 
Syftet med nämndemannasystemet är att ge medborgarna inflytande och insyn i den dömande 
verksamheten och därmed skapa förtroende för domstolarna. Nämndemännen tar av sin 
arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert samhälle. 

I dag kan man se att statusen på uppdraget som nämndeman minskar. Tydligt är att det är svårt 
att få med yngre personer till detta viktiga uppdrag. Vi behöver även bredda kåren för att få fler 
yrkeskategorier mm representerade. Förbättrade villkor för nämndemännen skulle kunna bidra till 
att höja statusen på uppdraget och öka intresset för att bli nämndeman. 

Börjar rättssystemet få sprickor i fasaden med risk för att krackelera? Jag anser att det är dags att 
ta varningssignalerna på allvar och sluta nedvärdera nämndemännens insatser i domstolarna. 

Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast förbättras och arvoden och ersättningar kraftigt 
höjas. För anställda inom rättsvårdande myndigheter finns omfattande program för att hantera 
hat, hot och psykisk påfrestning men vi nämndemän förväntas klara oss på egen hand. Det ska 
vara en självklarhet att nämndemännen ska omfattas av säkerhetsskyddet. 

Från tid till annan rapporteras det om nämndemän som tvekar att ta på sig krävande uppdrag, 
som kan handla om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, vårdnadstvister, hedersrelaterade brott, 
eko-brott, tvångsomhändertagande av barn, unga och vuxna mm. Andra nämndemän låter 
meddela att de överväger att avsluta sitt åtagande som nämndeman. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor genom 

2. sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag  

3. halvdagsersättningen tas bort 

4. i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt kompensation för 
eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad arbetsförtjänst hos arbetsgivaren 

5. nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen 

6. förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens början ska 
nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning 



7. att motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets riksdagsledamöter att verka 
för motionens krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D21  
Åldersdiskriminering 
Aspuddens s-förening 
 

I vår nya riksdag är 6 av 349 ledamöter över 65 år. Det är en minskning sedan förra valet med 3 
ledamöter. Vi blir allt äldre i Sverige och den del av väljarkåren som är 65 år eller äldre utgör nu 
26 procent. Av riksdagens ledamöter är mindre än 2 procent över 65 år. Socialdemokraterna har 
inte någon ledamot som är 65 år eller äldre i riksdagen. Vi äldre är klart underrepresenterade i 
riksdagen och det är oacceptabelt. Hur det ser ut i andra beslutande organ, landsting och 
kommunalpolitik, har jag inga siffror på.  

Vi kallar oss ett feministiskt parti med varannan damerna, men vi behöver också ta till oss att vi 
har många medlemmar som är 65 år och äldre med många olika erfarenheter och kunskaper. Att 
inte ta hänsyn till det vid nomineringar till olika beslutande organ är en klart oacceptabel trend.  

Vi har redan kongressbeslut som säger att 25 procent av ledamöterna till riksdagen ska vara under 
35 år och att varannan ska vara kvinna. Nu är det dags att även besluta om fördelningen av äldre 
än 65 år. Vid kommande nomineringar till olika beslutande organ ska antalet ledamöter som är 65 
år och äldre spegla hur den faktiskta åldersfördelningen ser ut i valmanskåren. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ställa sig bakom motionen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D22  
Återinförande av tjänstemannaansvar 
Hässelby Villastads s-förening 
 

Under många år har politiker som gjort misstag skyllt på att tjänstemännen är orsak till misstagen. 
Senast är det Finansregionrådet Irene Svenonius (M), som skyller på sina tjänstemän när det gäller 
regionens dåliga ekonomi.  

När tjänstemannaansvaret togs bort hade man förhoppning att om någon tjänsteman gjorde 
något fel som drabbade medborgarna hade man alltid möjlighet att stämma tjänstemannen i 
domstol. 

Under alla år när tjänstemannaansvaret har varit borttaget har jag aldrig läst om att någon 
tjänsteman åtalats. I stället har politikerna hela tiden skyllt på att tjänstemännen gjort misstag. Det 
kanske är sant, men samtidigt lämnar man inte ut vilken person som gjort misstag, eller vilka 
misstag man gjort. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra åt partidistriktet att verka för ett återinförande av tjänstemannaansvaret.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:  Johan Sjölander, Lawen Redar, Stian Raneke 

 
Motion D23  
Öka valdeltagandet! 
SSU Kontakt, SSU Stockholm 
 

Jag vill att SSU verkar för att valmyndigheten ska satsa mer på valinformatörer. 
Valinformatörernas uppgift är att informera om valet samt öka valdeltagandet. Dom måste också 
vara opartiska. 

Om man inte kan språket inte vill rösta eller inte vet hur det funkar kan det vara lättare att prata 
direkt till en person. Statistik visar att valdeltagandet i kommuner som satsat på aktiva 
valinformatörer ökat.  

För dom som inte kan språket kan också valinformatörerna erbjuda information på olika språk. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att fler kommuner ska införa valinformatörer.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Organisation/Demokrati 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion DKongress  
Utredning om listprocess 
HBTs Stockholm 
 

Socialdemokraterna har tagit ställning för att utreda ett tredje juridiskt kön. När utredningen är 
klar behövs partiets egna strukturer med kön ses över. Socialdemokraterna har idag en tydlig 
uppdelning mellan män och kvinnor. Detta sker bland annat i listprocesser, där vi tydliggjort att 
varannan plats ska vara till för en kvinna, och därmed blir varannan plats till för en man. 

Samtidigt är samhället ännu inte jämställt. Män har som grupp mer makt än vad kvinnor har som 
grupp. Feminismen behövs och det är därför viktigt att kvinnors möjlighet inte inskränks. 

Queerfeminism är ett begrepp som tydliggör att både kvinnor och icke-binära personer står i 
underläge gentemot män. I en utredning om listprocess bör det därför finnas ett 
queerfeministiskt perspektiv. 

För att detta ska bli enhetligt för hela partiet bör en sådan utredning ske på nationell nivå. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. tillsätta en utredning om vilka förändringar som behöver genomföras inom det 
Socialdemokratiska arbetarepartiet i och med införandet av ett tredje kön. 

2. det tillsätts en utredning för att ta fram listprocess med queerfeministiskt perspektiv. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E1  
Anonymitet i skolan 
HBTs Stockholm 
 

På skolor och högskolor finns risk för diskriminering i betygssättning. Flera skolor har 
betygsgrundande prov, tentamen och inlämningar som ska skrivas under med fullständigt namn 
och personnummer. På så sätt får den som betygsätter väldigt mycket information, bland annat 
juridiskt kön, utomnordisk namn och ålder. Dessutom kan examinatorn ha en förutfattad mening 
om den studerande från interaktioner i den tidigare undervisning. Så länge examinatorn har den 
informationen finns det en risk att detta kan vägas in i betygsbedömningen. 

En annan grupp som riskerar att påverkas negativt av detta är elever och studenter som 
representerar klassen i påverkansarbete, såsom förtroendevalda kursombud och klassråd. Det kan 
vara svårt som studerande att framföra kritik, när det riskerar att ha en negativ påverkan i dennes 
kursresultat. 

Det finns en enkel lösning som flera skolor använder sig av idag: anonymitet vid skriftlig 
examination. Då används ofta ett tilldelat student-ID, som gör att examinatorn inte får 
information om vem studenten är och kan därmed göra en neutral bedömning av prestationen. 

Verktyg som dessa kan direkt omöjliggöra diskriminering i flera studiemoment. Detta är ett 
viktigt steg i att skapa ett jämlikt samhälle. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att anonymitet i betygsbedömning ska användas där det är 
möjligt. 

2. en utredning tillsätts för att undersöka alternativen för att lärare inte ska betygsätta sina egna 
elevers prov och uppgifter. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. motionen skickas till Stockholms riksdagsgrupp  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E2  
Avskaffa skolpengen 
Gröndal Liljeholmens s-förening, Skärholmens s-förening 
 

Socialdemokraterna gick till val på att sätta stopp för vinstjakten i skolorna. Grunden för denna 
vinstjakt är skolpengen, som gör att både vinstdrivande, idéburna och offentliga skolor måste 
prioritera att jaga och behålla lönsamma elever, snarare än att ta hand om alla elever efter behov 
och bästa förmåga. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att skolpengen ska avskaffas. Ett nytt 
ersättningssystem ska tas fram som utgår från faktiska kostnader och som driver jämlikhet 
snarare än att motverka den. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att lagen måste ändras så att kommuner kan fördela 
resurser efter behov, snarare än för att garantera ”lika villkor” mellan skolor.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E3  
Avskaffa skolpengen 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

Socialdemokraterna gick till val på att sätta stopp för vinstjakten i skolorna. Grunden för denna 
vinstjakt är skolpengen, som gör att både vinstdrivande, idéburna och offentliga skolor måste 
prioritera att jaga och behålla lönsamma elever, snarare än att ta hand om alla elever efter behov 
och bästa förmåga. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att skolpengen ska avskaffas.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att lagen ändras så att kommuner kan fördela 
resurser efter behov, snarare än för att garantera ”lika villkor” mellan skolor.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E4  
Begränsa storleken på barngrupper i förskolan! 
El-sossen 
 

Inom både skola och förskola så har utvecklingen under en längre tid varit större barngrupper 
och fler barn per pedagog. 

Detta i rak motsats till vad forskning kring lärande och pedagogik gång på gång påvisar. 

Personalen som arbetar med en av våra absolut viktigaste samhällsfunktioner vittnar om en ökad 
stress, höjda sjukantal och en arbetssituation som är förödande både för dem och för barnen i 
deras verksamheter. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. införa och implementera bestämmelser om barngruppens storlek i förskola 

2. barnantalet per pedagog i barngrupper i förskolan inte överskrider 5 

3. antalet barn i barngrupper inom förskolan inte överskrider 15 

4. barngruppens storlek är anpassad efter lokalens storlek 

5. anta motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E5  
Begränsa storleken på barngrupper i förskolan! 
Kommunal Stockholms läns s-förening, Fackliga utskottet 
 

Inom förskola så har utvecklingen under en längre tid varit större barngrupper och fler barn per 
pedagog.  

Detta i rak motsats till vad forskning kring lärande och pedagogik gång på gång påvisar. 

Personalen som arbetar med en av våra absolut viktigaste samhällsfunktioner vittnar om en ökad 
stress, höjda sjukantal och en arbetssituation som är förödande både för dem och för barnen i 
deras verksamheter. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. införa och implementera bestämmelser om barngruppens storlek i förskola 

2. barnantalet per pedagog i barngrupper i förskolan inte överskrider 5 

3. antalet barn i barngrupper inom förskolan inte överskrider 15 

4. barngruppens storlek är anpassad efter lokalens storlek 

5. anta motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E6  
Begränsa storleken på elevgrupper i skolan! 
Kommunal Stockholms läns s-förening, Fackliga utskottet 
 

Inom skola så har utvecklingen under en längre tid varit större elevgrupper och fler elever per 
pedagog.  

Detta i rak motsats till vad forskning kring lärande och pedagogik gång på gång påvisar. 

Personalen som arbetar med en av våra absolut viktigaste samhällsfunktioner vittnar om en ökad 
stress, höjda sjukantal och en arbetssituation som är förödande både för dem och för barnen i 
deras verksamheter. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. införa och implementera bestämmelser om klassens storlek i skola  

2. barnantalet per lärare/pedagog i klasser/fritidsgrupper i skolan inte överskrider 10  

3. antalet elever i skolklasser/fritidsgrupper f-9 inte överskrider 20 

4. antal elever är anpassad efter lokalens storlek 

5. fritidsverksamheten har anpassade lokaler 

6. årsmötet antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E7  
Empiriskt baserade ändringar för skolans riktlinjer 
SSU Stockholm 
 

Skolans riktlinjer måste baseras på vetenskap. Detta innebär att utbildning måste vara 
processfokuserat då intelligent är dynamiskt, betyg stressar bara elever - speciellt barn som ser det 
som en statisk stämpel - och då skadas ofta elever i de lägsta samhällsklasserna mest. Forskning i 
form av “Utmärk undervisning,” John Hatties paraplystudie, finska forskningsresultat kring deras 
system och mer har visat att elever måste får lära sig problemlösning klar, att de måste lära sig lära 
sig själva, att läraren är tydlig, att eleven måste kunna ifrågasätta fakta och bli bemött med fakta, 
noll-tolerans mot mobbning och att man lär sina elever självkontroll [Marshmallow-
experimentets resultat har visat att det avgör framtiden för barn] och civilkurage (så att 
människor inte endast följer strömmen). Mindre klasser är även det väldigt viktigt. Elever ska 
även uppmuntras att läsa vidare snabbare om de så vill och verkligen förstår allt, lärare måste 
uppmuntra detta. 

Elevdemokratin måste utökas gällande klassandan, för att motverka mobbning, men inte bli för 
stor så de inte väljer bort ett bra sätt att lära sig på som de inte känner till (desto mer desto yngre 
elever det vill säga). Lov bör inte vara för sammansatta till, exempelvis, ett sommarlov, det bör 
vara mer utspritt. Att det är så skadar de socioekonomiskt utsatta då de måste betala mycket för 
maten (bland annat) dessa månader. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. lärare ska lagmässigt få skyldighet att 1. tydligt förklara att betyg inte är en statisk stämpel och 
att misstag endast är möjligheter till att lära sig mer och inte på grund av någon inbyggd dumhet 
hos eleven, 2. uppmuntra elever till att läsa vidare snabbare om de verkar förstå allt.  

2. elever ska ha självkontrollövningar och civilkurageövningar. 

3. klasser i skolan ska försöka halveras beroende på möjlighet med läraranställning. 

4. elevdemokratin ska minimeras gällande kursinnehåll och hur kursen lärs ut men maximeras i 
syften mot mobbning och klassanda. 

5. sprida ut lovens veckor mer.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E8  
En likvärdig gymnasieutbildning med gemensam poängplan/timplaneutlägg 
Dalens s-förening 
 

Av staten beslutade program och timplaner för gymnasieskolan gäller oavsett huvudman. Det är 
dock huvudmannen som bestämmer vilket program, programinriktning och timplaneutlägg 
verksamheten ska ha. Detta ger varje elev möjligheter att välja den utbildningsinriktning som hen 
önskar inför ett kommande yrkesliv. Stockholms stad bedriver idag utbildning på 32 
gymnasieskolor. De flesta högskoleförberedande program har två eller flera inriktningar och 
Stockholm stads gymnasier tillhandahåller flertalet av dessa. Det innebär en ganska komplicerad 
bild över möjliga studievägar för gymnasieelever på ett och samma gymnasieprogram. 

Av de sju kommunala skolornas hemsidor kan man ta del av respektive skolas timplaneutlägg. 
Dessvärre så har de kommunala skolorna i Stockholm inte samordnat sina poängplaner och 
timplaneutlägg utan om en elev byter skola kommer det att medföra att eleven och skolan måste 
hitta individuella lösningar, vilket försvårar för eleven att fullfölja sin tänkta utbildning samt för 
skolan att genomföra den önskade utbildningen. 

När Utbildningsnämnden i Stockholm beslutade att göra förändringar i stadens program och 
skolutbud gällande Hotell- och Turismprogrammet och flytta de som fanns på Kista gymnasium 
och Frans Schartaus gymnasium till Stockholms Hotell- och Restaurangskola, kom detta att 
medföra stora problem för mottagande skola samt för eleverna. Följden av flytten blev att 
studierna för eleverna försvårades samt fördyrades för skolan. Detta därför att elever som läst 
samma gymnasieprogram hade olika timplaneutlägg. Programmets olika kurser låg inte parallellt 
årskursvis. Resultatet blev att skolan tvingades ha kurser med undervisningsgrupper som var en 
tredjedel av vad en normal klass består av. Med ökade kostnader för skolan som följd. 

Med tanke å hur snabbt elevunderlaget kan skifta och hur snabbt en huvudman kan behöva ändra 
programutbudet på sina skolor så vore det ytterst lämpligt om utlägget av tim- och poängplaner i 
gymnasieskolan samordnades. Detta för att underlätta för eleven och skolorna att fullfölja det 
valda programmets olika kurser på ett effektivt och arbetsmiljömässigt hanterbart sätt så att 
utbildningen blir likvärdig för elev som skola. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. våra representanter i utbildningsnämnden får i uppdrag att verka för att största möjliga 
samordning sker gällande utlägget av poängplanerna för Stockholms kommunala gymnasieskolor 
under kommande år. 

2. partidistriktet verkar för att driva fram en samordning av poängplanerna mellan huvudmännen 
som deltar i gymnasiesamarbetet i region STORSTOCKHOLM.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E9  
Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

Det är viktigt att Socialdemokraterna i de politiska besluten tydligt visar att vi tänker på alla 
medborgares möjligheter. Är man barn till fattiga föräldrar eller barn till välutbildade föräldrar, 
ska det inte göra skillnad.  

Att alla barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan ges möjlighet att träna sig i de 
estetiska ämnena, och att de i den ordinarie undervisningen får möta, uppleva, samtala om, 
reflektera och själva skapa, skriva, dansa, sjunga. Dessa möjligheter finns i mycket liten 
omfattning i grundskolan, och är helt borttagen i gymnasieskolan sedan 2011 års skolreform.  

I grundskolan garanteras alla elever att möta bild och musik 25 timmar i respektive ämne per år 
under nio år i grundskolan. Vad hinner man rimligen med på 25 timmar bild under ett år i 
grundskolan?  

Centralt är att träna bildkunskap, lära sig att kritiskt avläsa reklam och media och samtidigt lära 
sig att se och uppleva konst. Eleverna ska också lära sig att på egen hand skapa bild. 
Sammantaget är undervisning i bild och andra estetiska ämnen en kunskapsresa som har stora 
likheter med att lära sig det talade och skrivna språket. I estetiska ämnen vilar också en hel del 
fantasi, fiktion liksom konstnärliga och faktiska uttryck. Idag har eleverna i stort sett inget av 
detta i sin undervisning då tiden per år totalt inte medger mer än ytlig träning. Totalt motsvarar 
tiden för bild respektive musik inte mer än en halv arbetsvecka/år.  

Estetiska ämnen i grundskolan har idag inte förutsättningar att fånga elevernas nyfikenhet och 
intresse eller ge tyngd i undervisningen. Många rektorer vet inte heller varför skolan ska erbjuda 
estetiska ämnen. Majoriteten ungdomar går ut ur skolan utan kvalitativ kunskap vad avser 
konstarterna och saknar erfarenhet av egen gestaltning. Eleverna saknar också insikt i 
konstarternas koppling till demokrati och yttrandefrihet liksom respekten för Den Andre.  

Att människor i egenskap av läsare och publik möter konst utgör en av grundstenarna för att 
dialogen och berättelsen mellan skapare och betraktare sker, blir betraktad och reflekterad. Utan 
dessa möten och återkommande besök i konstens och litteraturens värld är demokratin, som ju 
lever och utvecklas av aktiva, intresserade och kunniga medborgare, delvis amputerad.  

Tyvärr ser vi hur bristen på kunskap och bildning fortfarande är en klassfråga. Forskning visar att 
de barn och unga som inte klarar av att komma vidare till gymnasieskolan alltför lätt hamnar i 
kriminalitet. Nu får det väl ändå vara stopp! Socialdemokraterna behöver medvetet och 
målinriktat återigen satsa på skolan, kulturen och litteraturen.  

I grundskolan kan skolan välja att slå samman timmarna för skolans val 600 timmar med 
timmarna för bild 230 och för musik 230 och fördela dessa kvalitativt över de nio skolåren. 
Alternativt kan en huvudman ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i 
grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen).  

2011 års skolreform tog bort estetiska ämnen för alla program. För några år sedan röstade 
Riksdagen emot att åter införa estetiskt ämne som obligatoriskt i gymnasieskolans alla program. 
Huvudmännen kan på eget initiativ lägga in estetiska ämnen i den ordinarie skoldagen.  

Ge alla elever rätt till mer av lärdom och umgänge med estetiska ämnen i grundskolan och gör 
estetiska ämnen till obligatoriska i gymnasieskolans alla program. Varje elev är värd att möta en 
likvärdig skola och har rätt att lära och utvecklas också med hjälp av fantasi, fiktion och 
gestaltning.  



Skolverket är den myndighet som bör tilldelas uppdraget att ansvara för att estetiska ämnen inom 
grundskolan och gymnasieskolan utvecklas. Tillför tillräckligt med statliga medel 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att elever i grundskolan och gymnasieskolan i 
Stockholms kommun ska ha regelbunden undervisning varje vecka i estetiska ämnen 

2. motionen skickas till riksdagsgruppen med uppmaning att verka för att alla elever i 
grundskolan och i gymnasieskolan i hela landet ska ha regelbunden undervisning varje vecka i 
estetiska ämnen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E10  
Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid 
Skärholmens s-förening 
 

Den svenska barnomsorgen är en framgångshistoria. Den har frigjort främst kvinnor från att 
tvingas stanna hemma och ta hand om barnen under lång tid. Denna tillströmning av kompetens, 
kreativitet och arbetsvilja har kraftigt bidragit till att förbättra Sveriges ekonomi och höjt vår 
välfärd. 

Men barnomsorgen har blivit en klassfråga, eftersom den för många som tvingas ta arbete på 
obekväma arbetstider inte är tillgänglig. Detta är både ojämlikt, ojämställt och oekonomiskt. 

Vi yrkar därför i enlighet med LO:s Program för jämlikhet: 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att barnomsorg måste finnas tillgänglig när 
föräldrar arbetar, även på obekväma arbetstider. Det ska garanteras i lag, så att kommunerna blir 
skyldiga att erbjuda detta  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E11  
Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

Den svenska barnomsorgen är en framgångshistoria. Den har frigjort främst kvinnor från att 
tvingas stanna hemma och ta hand om barnen under lång tid. Denna tillströmning av kompetens, 
kreativitet och arbetsvilja har kraftigt bidragit till att förbättra Sveriges ekonomi och höjt vår 
välfärd. 

Men barnomsorgen har blivit en klassfråga, eftersom den för många som tvingas ta arbete på 
obekväma arbetstider inte är tillgänglig. Detta är både ojämlikt, ojämställt och oekonomiskt. 

Vi yrkar därför i enlighet med LO:s Program för jämlikhet: 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att barnomsorg måste finnas tillgänglig när 
föräldrar arbetar, även på obekväma arbetstider. Det ska garanteras i lag, så att kommunerna blir 
skyldiga att erbjuda detta.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E12  
Ge lärarassistenteter kompetensutveckling 
Vällingby s-förening 
 

För att eleverna ska få det stöd i skolan som de behöver måste lärarna avlastas. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört ett flertal reformer för att utbilda och anställa 
fler lärare och lärarassistenter – det är mycket bra. Men vi ser ett fortsatt behov av fler 
lärarassistenter. Vi ser också behovet av bättre kompetensutveckling för lärarassistenter. Vi vill att 
lärarassistenter ska vara ett bra stöd för lärarna och en extraresurs för eleverna. Lärarassistenter 
behöver därför ha kunskap om t.ex. konflikthantering, skolans värdegrund och ledarskap i 
klassrummet. Därför vill vi införa ett bra paket med kompetensutveckling, det kan exempelvis 
vara kurser på olika nivåer för att möta olika behov i skolan och för att på ett bra och tydligt sätt 
avlasta lärare och stärka elever. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad öronmärker särskilda medel för kompetensutveckling 
för lärarassistenter i budget 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E13  
Gemensam antagning till Stockholms skolor 
Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

Utbildning är nyckeln till en bättre framtid. Därför vill vi som socialdemokrater trygga att alla 
barn får såväl en god som en likvärdig utbildning.  

Genom att erbjuda skolval kan elever och lärare ansöka om skolplatser, men idag görs det ofta 
separat för kommunala och fristående grundskolor. Detta skapar såväl mer administration som 
kräver ökad kunskap hos de sökande. Detta tenderar att gynna mer välbärgade familjer. I 
Stockholm ska alla kunna söka till en skola på samma villkor.  

Som socialdemokrater vill vi skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för Stockholms barn. 
Därför bör vi införa ett gemensamt antagningssystem till fristående och kommunala grundskolor 
i staden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att det införs ett gemensam antagningssystem i 
motionens anda.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E14  
Gymnasieutbildning med gemensam poängplan 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 

Av staten beslutade program och timplaner för gymnasieskolan gäller oavsett huvudman. Det är 
dock huvudmannen som bestämmer vilket program, programinriktning och timplaneutlägg 
verksamheten ska ha. Detta ger varje elev möjligheter att välja den utbildningsinriktning som hen 
önskar inför ett kommande yrkesliv. Stockholms stad bedriver idag utbildning på 32 
gymnasieskolor. De flesta högskoleförberedande program har två eller flera inriktningar och 
Stockholms stads gymnasier tillhandahåller flertalet av dessa. Det innebär en ganska komplicerad 
bild över möjliga studievägar för gymnasieelever på ett och samma gymnasieprogram. 

Av de sju kommunala skolornas hemsidor kan man ta del av respektive skolas timplaneutlägg. 
Dessvärre så har de kommunala skolorna i Stockholm inte samordnat sina poängplaner och 
timplaneutlägg utan om en elev byter skola kommer det att medföra att eleven och skolan måste 
hitta individuella lösningar, vilket försvårar för eleven att fullfölja sin tänkta utbildning samt för 
skolan att genomföra den önskade utbildningen. 

När Utbildningsnämnden i Stockholm beslutade att göra förändringar i stadens program och 
skolutbud gällande Hotell- och turismprogrammet och flytta de som fanns på Kista gymnasium 
och Frans Schartaus gymnasium till Stockholms Hotell- och Restaurangskola, kom detta att 
medföra stora problem för mottagande skola samt för eleverna. Följden av flytten blev att 
studierna för eleverna försvårades samt fördyrades för skolan. Detta därför att elever som läst 
samma gymnasieprogram hade olika timplaneutlägg. Programmets olika kurser låg inte parallellt 
årskursvis. Resultatet blev att skolan tvingades ha kurser med undervisningsgrupper som var en 
tredjedel av vad en normal klass består av. Med ökade kostnader för skolan som följd.  

Med tanke på hur snabbt elevunderlaget kan skifta och hur snabbt en huvudman kan behöva 
ändra programutbudet på sina skolor så vore det ytterst lämpligt om utlägget av tim- och 
poängplaner i gymnasieskolan samordnades. Detta för att underlätta för eleven och skolorna att 
fullfölja det valda programmets olika kurser på ett effektivt och arbetsmiljömässigt hanterbart sätt 
så att utbildningen blir likvärdig för så väl elever som skola. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. våra representanter i utbildningsnämnden får i uppdrag att verka för att största möjliga 
samordning sker gällande utlägget av poängplanerna för Stockholms kommunala gymnasieskolor 
under kommande år, 

2. styrelsen verkar för att driva fram en samordning av poängplanerna mellan huvudmännen som 
deltar i gymnasiesamarbetet i region STORSTHLM 

3. driva frågan om en nationell samordning av poängplaner inom gymnasieskolans olika program 
så att dessa blir enhetliga oavsett var i landet utbildningen ges.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E15  
Inför obligatoriska genuskurser i skolan 
SSU Stockholm 
 

Vi alla bildas i skolan. Det är där vi formas till nya individer och utvecklas till att bli självständiga 
människor. Det vi lär oss kommer vi att bära med oss för resten av våra liv. 

Alla kommer att utvecklas till olika individer, med olika kön, sexualitet och personligheter. Därför 
är det inte mer än rätt att en ska få lära sig, ifrån lågstadiet hur vi utvecklas till dessa 

självständiga individer igenom genuskurser i skolan. Genus förklarar samhällsstrukturer, något vi 
behöver lära oss för att kunna bryta. Bildningen är den enda vägen framåt. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. obligatoriska genuskurser införs i skolan 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en obligatorisk genuskurs införs för varje 
årskurs i svensk grundskola  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E16  
Knyt skolplikten tydligare till kunskapsmålen 
Reimersholme s-förening 
 

Enligt Skolverkets promemoria ”Slutbetyg i grundskolan våren 2019” lämnade i våras 15,7 
procent av niondeklassarna, ca 17 600 elever, grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet, 
dvs. utan att ha tillägnat sig de grundläggande kunskaper grundskolan ska förmedla. 

I takt med att utbildningskraven på arbetsmarknaden stiger, blir kunskapsnivån allt viktigare. Att 
lämna grundskolan utan att ha uppfyllt kunskapsmålen blir efterhand ett allt allvarligare 
handikapp för en ung människa att söka sig vidare inte bara till utbildning och arbete, utan 
självfallet också till självförverkligande och ett rikt och stimulerande liv. 

Enligt skollagen gäller skolplikt tills eleven har gått ut nionde klass (i specialskola ytterligare ett 
år). Skolplikten är alltså knuten till antalet årskurser som en elev deltagit i undervisningen, inte till 
kunskapsnivån. 

För den elev som haft hög frånvaro kan skolplikten förlängas ytterligare ett år. Den elev som inte 
klarat kunskapsmålen, kan dessutom själv begära att få sin utbildning förlängd. 

Skolplikten har däremot ingen koppling till i vilken mån kunskapsmålen uppnåtts. 

Med tanke på den allt större betydelsen av goda kunskaper bör man, enligt min uppfattning, 
överväga att ändra skolpliktens utformning så att den tydligare kopplas till kunskapskraven, dvs. 
att skolplikt i princip bör gälla tills kunskapsmålen uppfyllts, dock minst till utgången av årskurs 
nio och senast tills eleven blivit myndig, dvs. fyllt 18 år. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet och riksdagsledamöterna från staden ska verka för att en översyn av skolplikten 
där utgångspunkten är att skolplikten gäller tills kunskapsmålen för årskurs nio uppnåtts 

2. partidistriktet och riksdagsledamöterna från staden ska verka för att en allmän skolplikt alltjämt 
bör gälla till utgången av årskurs nio, 

3. partidistriktet och riksdagsledamöterna från staden ska verka för att skolplikt därutöver gäller 
tills eleven uppnått kunskapsmålen för årskurs nio, dock senast tills eleven fyllt 18 år.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E17  
Kulturskolan Stockholm 
Bagarmossens s-förening, Skarpnäckfältets s-förening 
 

Kulturskolan är en del av den kommunala välfärden och i Stockholms stad har vi en Kulturskola 
som alla partier på olika sätt värnar om. Kulturskolan erbjuder barn och unga undervisning i 
musik, dans, teater och konst och finns tillgänglig över hela staden. Under den nuvarande 
majoriteten har Kulturskolan genomgått en omorganisering till följd av minskad budget och nya 
tankar kring uppdraget. I det läget är det angeläget att vi formulerar oss kring vilken Kulturskolan 
vi vill verka för och vilken roll Kulturskolan har i samhället och utbildningspolitiken. 

I vårt partiprogram står det “Den kommunala musik-och kulturskolan är en grundbult i den 
socialdemokratiska kulturpolitiken.” Denna grundbult behöver preciseras. I dagsläge är det “mer 
pengar” som är vårt återkommande argument, en politik bör ha ett innehåll inte enbart en önskan 
om mer pengar. Detta är särskilt viktigt då vi går in i en lågkonjunktur.  

I vårt kulturpolitiska program från 2018 står det: 

● Att alla kommuner ska erbjuda musik-och kulturskola till alla barn. 

● Att kulturskolan ska arbeta uppsökande och samarbeta med förskola, skola och fritidshem.  

● Fortsätta att sänka avgifterna och höja kvalitén i musik-och kulturskolan.  

Dessa mål behöver konkretiseras och sättas i relation till de ekonomiska realiteter som 
kommunen står inför. I det arbetet är det av vikt att ta hänsyn till: 

● barns rätt till kultur(barnkonventionen) 

● möjligheten till fördjupning i de konstnärliga ämnena (vilket lägger grunden för livslångt 
utövande som ger lust och livsglädje, inte bara till individen utan i många sammanhang även till 
andra t ex inom vård och omsorgsyrken) 

● kontinuitet och långsiktighet (vilket främjar kunskapsutvecklingen, bildningen såväl som 
det sociala i uppdraget) 

● icke-kommersiella kulturella mötesplatser för barn och unga (vikten av Kulturskolans egna 
lokaler där barn och unga möts i och med konsten, möten mellan åldrar, samhällsgrupper och 
intressen) 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. styrelsen ger i uppdrag till en arbetsgrupp att utarbeta ett förslag till Kulturskolepolitik i 
Stockholms stad. 

2. Kulturskolan tas med i det kommande arbetet med program för utbildningsfrågor  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E18  
Möjlighet göra prövning av godkända betyg på språkintroduktion 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 

Några av gymnasieskolans alla program är de så kallade introduktionsprogrammen (IM). Det 
största av IM-programmen är språkintroduktion. IM har inga examensmål utan var och en följer 
sin individuella studieplan (ISP). Dock måste studierna omfatta minst 23 timmar/vecka. Tanken 
är att man så snabbt som möjligt ska komma vidare till andra studier eller till arbete.  

Språkintroduktion skiljer sig i väsentliga delar från de andra introduktionsprogrammen eftersom 
det riktar sig till elever som är nyanlända. (Som nyanländ räknas du de först fyra åren i Sverige.) 
Dock gäller i princip samma regelverk för språkintroduktion som för de andra IM-programmen. 
Vilket kan medföra stor orättvisa.  

På språkintroduktion läser eleverna mot årskurs 9. Regelverket säger att betyg ska sättas när 
grundskoleämnet är avslutat. Är ett godkänt betyg redan satt i grundskolan får detta inte höjas på 
språkintroduktion. Tanken är som sagt att du ska ha ett individuellt studieprogram och endast 
läsa det du inte är behörig i, ungefär som på Komvux.  

Eleverna på språkintroduktion är en extremt heterogen grupp. Där finns elever som kanske 
endast varit några månader i Sverige och som inte har några svenska betyg alls. För denna grupp 
uppstår det inga problem att upprätta fungerande studieplaner. Men där finns också elever som 
kanske kommer med tolv godkända betyg från en grundskola och endast måste bli godkända i sva 
(svenska som andraspråk). Det är för denna elevgrupp regelverket blir orättvist.  

IM-programmen är inte till för att elever som gått nio år i svensk grundskola ska använda dessa 
för att höja godkända betyg. Det är begripligt. Men eleverna på språkintroduktion har på sin höjd 
gått två år i svensk grundskola innan de kommer till sitt introduktionsprogram. Några lyckas 
under sin korta tid i en svensk grundskolan få godkänt i en rad ämnen. Oftast får de dock inte 
högre betyg än E eftersom de har behövt visa sina kunskaper på ett helt nytt språk.  

Tanken är att dessa elever ska erbjudas att läsa de ämnen de har godkända betyg i på 
gymnasienivå på de nationella programmen på skolan de går på. Men med fulla klasser om 33 
elever/klass finns inte möjlighet till det. De flesta gymnasieskolorna i Stockholm kan alltså inte 
låta språkintroeleverna läsa gymnasiekurser med eleverna på de nationella programmen.  

Lösningen blir att eleverna med godkända betyg från grundskolan får läsa om ämnena på 
språkintroduktion. (De måste ju ha 23 timmar/vecka.) I många fall är detta ganska bra. Svenskan 
hinner utvecklas vilket gör att läsförståelsen, förmågan att uttrycka sig samt förmågan att 
tillgodogöra sig nya kunskaper blir så mycket bättre att eleven nu kanske presterar B eller rent av 
A på proven. Men betygen kan inte höjas! E:na från grundskolan sitter där det sitter. När den 
nyanlända sedan söker vidare till andra studier blir meritpoängen kanske intet mer än 100 poäng, 
trots det hårda jobb eleven lagt ner och trots att kunskaperna nu är på en så mycket högre nivå.  

Det eleven kan göra för att formellt höja sina betyg är att försöka få till stånd en prövning på sin 
”gamla” grundskola. En dylik prövning kostar dock 500 kr /ämne (oavsett utfall) och det är 
väldigt få elever som vill ta en sådan kostnad.   

Vi förstår att IM-programmen inte ska användas för att höja godkända betyg. För elever som 
behärskar svenska och gått nio år i svensk grundskola. Men nyanlända har flera lärprocesser på 
gång samtidigt – språket, ämnet, svenskt skolsystem, svensk kultur. Samma regler kan inte gälla 
för dem.  



För den nyanlände kan det rent av vara bra att läsa samma ämne igen, det ger möjlighet till en 
djupare utveckling av svenskan, vilket i sin tur gör att eleven faktiskt klarar vidare studier på 
gymnasiet sedan. Men eleven måste kunna få belöning för sitt slit. Eleven måste kunna få ett b 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm medverkar till att regelverket kring introduktionsprogrammen 
ses över så att det blir möjligt för elever som räknas som nyanlända och går på språkintroduktion 
att på sin språkintroskola få göra kostnadsfri prövning i de ämnen de från sin tidigare grundskola 
har godkända betyg i.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E19  
Offentliga förskolor, och förskolor som drivs som idéell eller ekonomisk förening eller 
stiftelse ska drivas utan vinstintresse och vinstutdelning 
Lätt, Carina 
 

Det är få svenskar som är för att privata företag tar ut obegränsad vinst inom förskolan. Till 
skillnad mot de valda politikerna vill svenskarna som folk antingen se begränsningar eller ett 
totalt förbud av vinstuttag, detta oavsett parti. 

Majoriteten av svenskarna vill att eventuellt överskott i skattefinansierad verksamhet ska 
återinvesteras i verksamheten. Detta kan göras genom exempelvis investeringar i arbetsmiljön, 
utrustning, föräldrautbildning, utbildning för personal och föreläsningar.  

Överskott bör också kunna sparas för att kunna utveckla verksamheten längre fram. 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. offentliga förskolor som ombildas till enskilda förskolor eller förskolor som idag drivs som 
idéell eller ekonomisk förening eller stiftelse enbart ska kunna drivas som icke vinstdrivande och 
icke vinstutdelande föreningar eller stiftelse. Dessa verksamheter ska ej heller kunna säljas, utan 
enbart kunna överlåtas till andra intressenter som vill fortsätta driva förskolorna som icke 
vinstdrivande och vinstutdelande verksamheter.  
 
Motionen avslagen av Reimersholme s-förening och skickas därför in som enskild 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E20  
Skolan en vinstmaskin 
Enskede s-förening 
 

Sverige är det enda landet i världen som tillåter att skattefinansierade vinstgivna bolag tillgodogör 
sig skyhöga vinster. Idag får aktiebolag miljarder i skolpeng samtidigt som de kan planera uttag av 
vinster. Pengar som borde satsas på skolan riskerar att istället hamna i skatteparadis. 

Det har länge varit så att nästan vem som helst får starta en skola med hjälp av skattemedel och 
driva den med vinst. Vi är oroliga för att dagens regelverk inte är tillräckligt effektivt utan innebär 
att vinstjakten i skolan kan fortsätta. Bolagens uppgift är att ge så stor utdelning som möjligt till 
aktieägarna. Det pedagogiska och fostrande ansvaret blir för dem inte det primära. På grund av 
bolagsformen finns ingen transparens och eleverna kan oväntat stå utan skola om företaget går i 
konkurs. Privatiseringen medför samhälleliga kostnader, exempelvis i samband med avveckling av 
skolbolag. 

Styrningen av skolan måste bli mer långsiktig. Ständiga ändringar av inriktning och detaljstyrning 
tar bort fokus från det professionella ansvaret. Staten och SKR måste lägga en ny grund för hur 
en likvärdig skola över hela landet ska garanteras och för hur skolan åter ska bli en plats för 
kunskap och bildning. En konfessionsfri skola som står för en gemensam värdegrund fri från 
privata vinstintressen. En skola som sätter det pedagogiska och demokratiska uppdragen i fokus. 
På kort sikt måste vinsterna begränsas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. religiösa friskolor ska förbjudas för att ge en gemensam värdegrund för alla elever 

2. styrningen av skolan måste bli mer långsiktig och garantera en likvärdig skola över hela landet 
fri från detaljstyrning och kortsiktiga vinstintressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E21  
Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 

Klyftorna i Sverige ökar och misstron mot ”de andra” växer. Segregationen drabbar alla när 
rädslan nästlar sig in. Den vi inte känner är det som bekant lätt att skaffa sig förutfattade 
meningar om. Det så kallade fria skolvalet som regeringen Bildt införde 1992 har förstärkt 
segregationen och fördjupat klyftorna. Trots portalparagrafen i Skollagen som säger att alla barn 
och unga i Sverige ska ha rätt till en likvärdig utbildning så har man medvetet skapat bra och 
dåliga skolor. Bra för de som redan har. Dåliga för de som inget har. De barn som hamnat i den 
dåliga skolan vet redan vid tio-elva års ålder att de tillhör vårt samhälles förlorare. Det är rent 
utsagt skamligt.  

Socialdemokraterna med Anna Ekström i spetsen vill komma åt de mest flagranta bristerna i 
detta system med att se över skolvalet - kötid ska inte vara ett kriterium, skärpa reglerna kring 
fristående skolor, stoppa vinstjakten och göra stora investeringar för att öka jämlikheten och 
minska skolsegregationen.  

Allt detta är mycket vällovligt, men det behövs mer! Det är dags för oss Socialdemokrater att tala 
ur skägget! Skolan kan inte vara ett individuellt projekt där den enskilde ska göra de rätta valen 
och därmed vinna biljetten till lycka och framgång. Skolans främsta syfte ska vara kunskap och 
bildning, men socialdemokratins skola måste ha ännu ett syfte. Socialdemokratins skola måste 
också vara grunden i vårt gemensamma samhällsbyggande. Den måste vara nyckeln till vår sociala 
sammanhållning.  

Socialdemokraterna har en stolt tradition som brobyggare. För rätt precis hundra år sedan var 
Sverige djupt splittrat, motsättningarna mellan fattiga och rika var avgrundsdjupa. Det liknades 
faktiskt vid ”raskrig”. För hundra år sedan hade Sverige också ett parallellskolesystem – de rika 
gick i läroverket och de fattiga i folkskolan. Socialdemokraterna såg nödvändigheten av att hela 
den söndrade nationen och förstod också skolans betydelse i det projektet. Man skapade den 
blandade sammanhållna enhetsskolan – skolan med de bästa resultat vi hittills skådat.  

Nu är det dags för oss Socialdemokrater att bygga ihop samhället igen genom att göra skolan till 
platsen där alla som växer upp i Sverige möts och blandas, göra den till grunden i vårt 
gemensamma samhällsbygge.  

Vi menar inte att Socialdemokraterna ska stoppa möjligheten att önska skola, men det kan inte 
vara det som vi Socialdemokrater ska ”värna”. Vi ska istället värna värdet av den blandade skolan. 
För det är bara den blandade skolan, där glädje, kunskap och arbetsro står i fokus, som på riktigt 
kan skapa en likvärdig skola och på riktigt integrera de som invandrat och på riktigt bygga ihop 
Sverige igen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att partiet i sitt skolpolitiska program stryker att vi 
”värnar rätten att välja skola”. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att partiet framöver inte endast ska se kunskap och 
bildning som skolans främsta syfte utan även tydliggör/skriver fram att Socialdemokraterna ser 
skolan som grunden i det gemensamma samhällsbygget och därför vill återupprätta den blandade 
skolan. 



3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att regeringen reformerar det nuvarande 
skolvalssystemet i syfte att öka blandningen av barn och unga från olika samhällsgrupper och 
bostadsområden i de skolor som idag är starkt segregerade.  

4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E22  
Skolbibliotek 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

Det är viktigt att Socialdemokraterna i de politiska besluten visar att vi tänker på alla medborgares 
möjligheter. Är man barn till fattiga föräldrar eller barn till välutbildade föräldrar ska det faktumet 
inte göra skillnad. 2016 motionerade jag om att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och det 
ska gälla hela landet. Vi är långt ifrån det målet.  

För närvarande har endast 37% av alla skolelever , i privata och kommunala skolor, i hela landet 
tillgång till bemannade skolbibliotek. Det är inte värdigt Sverige som kan mycket bättre.  

Kungliga Biblioteket, som ansvarar för all skolbiblioteksstatistik, definierar från 2014/2015 ett 
skolbibliotek ”som en organisation med minst 20 timmars bemanning per vecka.” Minst 20 
timmar bemanning med utbildad personal är alltså det minimum som krävs för att den viktiga 
verksamheten ska kunna leva upp till skollagen och bibliotekslagen och ge alla skolelever lika 
möjligheter. Internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek gör skillnad.  

I Stockholms kommun saknar ca 21 000 elever eller 27% av alla elever i den kommunala 
grundskolan tillgång till skolbibliotek som är bemannade 20 timmar eller mer per vecka. Av dessa 
elever saknas uppgifter för ca 4 000 elever. I Stockholms kommunala gymnasier saknar ca 10 % 
av eleverna tillgång till bemannade skolbibliotek. Har inte lyckats få fram statistik för de privata 
skolorna. 

Tyvärr ser vi hur bristen på kunskap och bildning fortfarande är en klassfråga. Forskning visar att 
de barn och unga som inte klarar av att komma vidare till gymnasieskolan relativt lätt hamnar i 
kriminalitet. Nu får det väl ändå vara stopp. Socialdemokraterna bör medvetet och målinriktat 
satsa på skolan, kulturen och litteraturen. Lägg inte över för mycket ekonomiskt ansvar på 
kommunerna. Staten behöver träda in och garantera att barn och unga klarar av skolan och har 
tillgång till bemannade skolbibliotek. Att kunna läsa och orientera sig genom text är grunden för 
fria medborgare i ett demokratiskt samhälle.  

Skolbibliotekens och skolbibliotekariernas uppdrag är bland annat att stödja elevers lärande och 
stimulera intresset för läsning och litteratur vilket understryks i aktuella lagar, kursplaner och 
läroplaner. Skolbiblioteken är, trots detta, inte ett prioriterat område inom lärare-och bibliotekarie 
utbildningarna. Det visar aktuella undersökningar som genomförts av Kungliga biblioteket och 
Nationella skolbiblioteksgruppen.  

Skolverket är den myndighet som bör tilldelas uppdraget att ansvara för att skolbiblioteken 
utvecklas vid skolenheterna i landet.  

Regeringen har samtidigt med vår motion tillsatt en skolbiblioteksutredning ”Tillgången till 
skolbibliotek ska bli mer likvärdig” som helt ligger i linje med vår motion, och ska vara klar om 
ett år. Sen följer remissarbete och beslut kan dröja ända till 21/22. Ett val kommer däremellan 
och det kan dröja med besluten. Vi kvarstår vid motionen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att alla skolbarn i Stockholm ska ha tillgång till 
bemannade skolbibliotek i enlighet med lagens mening, 

2. motionen skickas till riksdagsgruppen med uppmaning att verka för att alla barn i hela landet 
ska ha likvärdig tillgång till bemannade skolbibliotek i enlighet med lagens mening.  



3. Stockholms ledamöter i riksdagsgruppen verkar för att lärarutbildning och 
bibliotekarieutbildning ges uppdrag att tillsammans utveckla ett tydligt samarbete med fokus på 
skolbibliotekets pedagogiska uppdrag och roll i elevernas kunskapsarbete. Målet ska vara att lärare 
och bibliotekarier under utbildningen lär sig samarbeta för att stimulera elevers läsning och 
kunskapsarbete. 

4. Stockholms ledamöter i riksdagsgruppen verkar för att Skolverket ges uppdraget att ansvara för 
skolbiblioteken som ska etableras i enlighet med gällande lagar 

5. Stockholms ledamöter i riksdagsgruppen verkar för att Skolverket tilldelas särskilda resurser för 
att anpassa och utveckla skolbiblioteken och stimulera särskilda lösningar för skolor som befinner 
sig i förorter, glesbygd, landsbygd och storstad  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E23  
Särskilj de icke vinstdrivande och vinstutdelande verksamheterna från aktiebolagen inom 
förskolesektorn 
Lätt, Carina 
 

I Sverige finns det enligt SCB fler icke vinstdrivande ekonomiska och ideella föreningar 
registrerade inom förskolesektorn ( 1.197) än det finns registrerade aktiebolag (1.132), men just 
nu minskar de kraftigt då de uppslukas snabbt av de växande och vinstdrivande 
förskoleföretagen. 

De allra flesta icke vinstdrivande förskolor är små kooperativ och drivs av föräldrar runtom i 
Sverige, men det finns även personalkooperativ, föräldra och personalkooperativ, idéella 
föreningar och stiftelser. 

Idag blandas kooperativen, de idéella föreningarna och stiftelserna samman med de vinstdrivande 
och vinstutdelande förskolebolagen, och kallas för enskilda förskolor. Vilket skadar de 
förstnämnda och deras specifika frågor. Kategoriseringen innebär också att de behandlas som om 
de hade ett vinstintresse! 

De icke vinstdrivande och vinstutdelande förskolorna har hamnat i kläm mellan de offentligt 
drivna förskolorna och de enskilt drivna förskolorna (aktiebolagen), i en situation då de skulle 
behöva stöttning av samhället för att fortsätta finnas som alternativ. 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. kooperativen och de andra förskolorna som ej är registrerade som aktiebolag ska få likvärdiga 
villkor som de vinstdrivande förskolorna genom att få en egen kategorisering, och inte 
sammanblandas med aktiebolagen inom förskolesektorn.  
 
Motionen avslagen av Reimersholme s-förening och skickas därför in som enskild 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Kadir Kasirga, Mattias Vepsä 

 
Motion E24  
Öronmärk pengar till skolornas budget till elever i behov av särskilt stöd 
Vällingby s-förening 
 

Tillgången till särskilt stöd ska förbättras för de elever som behöver det. Genom tidiga insatser 
ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd. Barn i behov av 
särskilt stöd ska garanteras god undervisning i en bra lärmiljö. Forskning och evidensbaserade 
metoder ska tillämpas i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Vi vill att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt 
och stödet ska utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid menar vi är en garanti för 
tidiga stödinsatser. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad öronmärker särskilda medel i budget 2021 till elever i 
behov av särskilt stöd.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion EKongress  
Avgiftsfria studier för internationell solidaritet 
Hässelby Strands s-förening 
 

Under den borgerliga alliansens regeringsperiod infördes avgifter för utomeuropeiska studenter 
som ville studera i Sverige, efter att under lång tid kunnat studera avgiftsfritt i vårt land.  

Att avskaffa studieavgifterna är inte bara en reform som stärker Sveriges konkurrenskraft 
internationellt inom studieområdet och lockar världens talanger till Sverige och inte minst 
Stockholm. Det är också en konkret handling för den internationella solidariteten som låter oss 
hjälpa andra länder att lyfta sig från eventuell fattigdom på individernas egna villkor. I någon mån 
kan det ses som en biståndsinsats. I annan mån även som att vi som del av västvärlden betalar av 
på de resurser vi dränerat många länder utanför Europa på.  

Men oavsett hur man väljer att se det tycks bara positiva aspekter finnas. Vi lockar människor att 
flytta till Sverige för att studera, ökar vårt rykte internationellt inom utbildningssektorn, det får 
oss att utveckla våra utbildningar för att kvalitetssäkra och bibehålla ett gott anseende. Har vi tur 
vill några stanna, vill de inte det har vi byggt upp ett internationellt nätverk med människor som 
förhoppningsvis väljer att göra något gott av sin utbildning i sina hemländer.  

Men framför allt handlar det om anständighet. Vi ska lyfta varandra, inte sänka. Och kan vi betala 
avgiften för bättre ställda europeiska studenter bör det inte vara svårt att motivera avgiftsfria 
studier för utomeuropeiska motsvarigheter. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. studieavgiften för utomeuropeiska studenter ska avskaffas. 

2. ställa sig bakom avsikten att studieavgiften för utomeuropeiska studenter ska avskaffas. 

3. motionen skickas vidare till SAP:s partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion EKongress  
Med rätt att undervisa – kostnadsfritt 
SSU 25+ 
 

Det är ingen som har missat att det råder lärarbrist i Sverige. Under Alliansregeringen och Jan 
Björklunds skolpolitik förlängdes lärarutbildningen och lärarlegitimationen infördes. De längre 
studierna innebär högre studieskulder för de som vill bli lärare. Det som dock går många förbi är 
det faktum att det även kostar pengar att efter utbildningen skaffa en lärarlegitimation. För att få 
sätta betyg i svensk skola måste du inneha en lärarlegitimation. För att få en lärarlegitimation 
måste du skicka in en kopia på ditt examensbevis samt betala en handläggningsavgift på 1500 kr 
till Skolverket för att de ska behandla din ansökan. Denna handläggningsavgift blir som en 
straffavgift för de som faktiskt vill arbeta i svensk skola. Den som sedan vill läsa in ytterligare ett 
ämne att undervisa i måste i så fall göra en ny ansökan till Skolverket och betala ytterligare 1500 
kr i handläggningsavgift. 

En skulle kunna tänka sig att de 1500 kr som erläggs till Skolverket skulle utmynna i ett fint tryckt 
diplom som visar att du har rätt att undervisa och sätta betyg men verkligheten ser annorlunda ut. 
För 1500 kr får du från Skolverket två ynka pdf-filer i din mejlinkorg som beskriver att du har en 
lärarlegitimation och sedan en tillhörande behörighetsförteckning över vilka ämnen du har rätt att 
sätta betyg i. 

Många som ansöker om lärarlegitimation är nyutexaminerade och har levt på studielån under flera 
år. De har fått sitt första lärarjobb men kanske inte fått sin första lön ännu eftersom de flesta 
skolor tillämpar ferietjänst för lärare och terminerna börjar då i augusti och januari. Möjligheten 
att söka lärarlegitimation blir då en klassfråga; de som har råd att söka lärarlegitimation direkt 
efter studierna blir de som får jobb med en skälig ingångslön. De som inte har råd får arbeta som 
olegitimerade lärare för en lägre ingångslön. 

Handläggningsavgiften för lärarlegitimationen blir en straffavgift för de som vill arbeta som 
lärare. För att få fler behöriga lärare i Sverige så måste samhället bidra till att alla som tar 
lärarexamen får en kostnadsfri lärarlegitimation. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att handläggningsavgiften för ansökan om lärarlegitimation 
ska avskaffas. 

2. ställa sig bakom motionen i sin helhet.  

3. skicka motionen till kongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: E. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion EKongress  
Säkra lärares rätt till akademisk fortbildning på arbetstid 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 

Läraryrkets status är en central fråga om Sverige ska vara en kunskapsnation med en skola som 
fostrar och utbildar morgondagens medborgare. Under lång tid har yrkets attraktivitet tyvärr 
sjunkit och vi ser idag en stor lärarbrist som bara ser ut att växa. Meningsfullhet och utveckling 
inom yrket är viktiga faktorer som kan vända den negativa trenden. Fördjupande fortbildning på 
akademisk nivå är något som stärker såväl den individuella läraren som landets skolsystem i sin 
helhet. Tyvärr saknar professionen idag jämlika möjligheter till sådan fortbildning. 

För exempelvis läkare är kontinuerliga studier och forskning en naturlig del av yrket. Samhället 
värdesätter och erkänner den nytta som detta innebär. För lärare råder inte samma 
förutsättningar. Sveriges lärare har idag ett antal timmar i sina centrala avtal som ska användas till 
fortbildning. Vad som räknas som fortbildning är dock högst godtyckligt och fritt för 
huvudmannen/rektor att bestämma. Vissa kommuner hyr in clowner för 
”inspirationsföreläsningar” och tvingar dit sina lärare. Arbetsgivaren menar därmed att man har 
tillgodosett avtalets skrivningar om den anställdes rätt till fortbildning. Relevansen och nyttan av 
den så kallade ”fortbildningen” är dock obefintlig.  

Skolförening menar att avtalsvägen inte räcker för att tillgodose lärarnas rätt till relevant och 
kvalitetssäkrad fortbildning på akademisk nivå. Därför vill vi att staten tar tag i frågan och utreder 
ett system som möjliggör för legitimerade lärare att på betald arbetstid fortbilda sig inom yrket 
genom fördjupade ämnesstudier vid universitet och högskolor.  

Problemet idag är att huvudmännen inte vill ta vikariekostnaderna det innebär att låta en anställd 
lärare ägna en del av sin tjänst åt akademiska studier. Vi tror därför att det vid sidan av en lagtext 
som fastslår lärarnas rätt till studier även behövs någon form av statligt finansieringsstöd till 
huvudmännen som ska öka incitamenten att uppmuntra sina lärare till vidare studier på arbetstid.  

Möjligheter till meningsfull fortbildning och karriärutveckling tror vi är en framtidsfråga som 
borde kunna utgöra en grund för socialdemokratisk politik på hela arbetsmarknadsområdet. Vi 
ser gärna att partiet verkar för en reform åtminstone på skol- och lärarområdet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet verkar för införandet av en lagstadgad rätt för legitimerade lärare att inom sin betalda 
arbetstid bedriva akademiska ämnesstudier, 

2. partiet verkar för statlig finansiering som ska stärka huvudmännens incitament att uppmuntra 
sina anställda lärare till akademisk fortbildning på betald arbetstid, 

3. ställa sig bakom motionen och antar den som sin egen, 

4. den antagna motionen sänds till nästa ordinarie partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F1  
Anordnande av toaletter vid Ekhagens BP 
Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening 
 

Ekhagens BP har en 7-mannaplan/ tre 5-mannaplaner med konstgräs. Det är glädjande att 
fotbollsplanen rustats upp med konstgräs. Det är ett lyft för området men ger också möjlighet för 
fotbollsträningen i olika klubbar och spontanfotboll.  

Under senare år har det skett en närmast explosionsartad utveckling av ungdomsfotboll. Fotboll 
har alltid varit populärt att spela bland killar, men har utvecklats till att bli lika populärt bland 
tjejer. Det kan konstateras att Stockholm har betydligt mindre antal fotbollsplaner per invånare 
än andra storstäder/städer i Sverige, vilket är mycket olyckligt. 

Behovet av fotbollsplaner är enormt stort – särskilt i innerstaden. Ekhagens BP är belägen 
utanför innerstaden men har bra kollektivtrafik och det är lätt att ta sig dit. Man har kunnat se att 
den har varit bokad till sent på kvällen och är således väldigt populär. Ibland tränar flera lag 
samtidigt på planen - både pojkar och flickor. 

Ett problem är att idet inte finns några bekvämlighetsinrättningar vid fotbollsplanen eller i dess 
närhet. Det innebär att barn och ungdomar springer ut i skogsområdet/backen ovanför planen 
för att göra sina behov, vilket inte är särskilt trevligt och blir en sanitär olägenhet. Den stuga som 
finns intill – Ekhagsstugan – är inte tillgänglig för gästande fotbollsspelare. 

Behov av vatten finns också på denna plats för törstande spelare. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. anta motionen 

2. toaletter anordnas intill fotbollsplanen  

3. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F2  
Bostadspolitik för jämlikhet 
Solidaritet i Västerort, STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm 
 

Bostadspolitiken är ett av kraftfullaste medlem för ökad jämlikhet. Den sociala bostadspolitiken 
måste återinföras i modern version. 

Den moderatledda regeringen Bildt initierade i början av 1990-talet skrotandet av den sociala 
bostadspolitiken. Vi lever idag med sviterna av det. De mest optimistiska prognoserna säger att vi 
i hela riket inte kan bygga mer än 60 procent av det bi byggde för 50 år sedan årligen under 
miljonprogrammet 1965-75. I Stockholm lyckades dock den socialdemokratiskt ledda majoriteten 
bygga 2014-18 mer än under miljonprogrammet. Program som Fokus Skärholmen innebär också 
ett nytt helhetsgrepp på byggandet.  

Miljonprogrammet har skällts ut särskilt av de borgerliga. Arkitektoniska missar gjordes, men 
man byggde faktiskt bort bostadsbristen. Genom programmet tog staten ett fast grepp om 
bostadsbyggandet: Byggherrar fick förmånliga lån till låg ränta. Starka kommunala bostadsföretag 
byggde till självkostnadspris. Även en del privata firmor uppförde nya bostäder. Kommunerna 
ägde tillräckligt med mark för att påverka markpriserna.  

VI måste ordentligt utreda ett starkare offentligt engagemang i bostadsbyggandet, anpassat till 
dagens verklighet. Subventioner i modern form måste återkomma. 

Socialdemokraterna försöker pressa byggkostnaderna. Ett sätt är de så kallade stockholmshusen 
är ett sätt, men fler än de färre än 2000 lägenheter som byggts/planerats i Stockholm måste 
uppföras för att storskaligt sänka byggkostnaderna. En annan väg är Investeringsstöd till 
hyresbostäder. Sedan 2016 har givit 24 000 nya bostäder i hela landet med lägre hyra än 
nybyggen. Byggkostnaderna kan även pressas genom ett offentligägt byggbolag med 
allmänintresse att bygga bostäder. För att sänka bolånekostnaderna finns SBAB. Modellen är 
alltså inte okänd.  

Socialdemokraterna har styrt Wien sedan 1919 med undantag för 1934-45. Wien är ett 
förbundsland med egen lagstiftningsrätt i det federala Österrike. Det långa regeringsinnehavet i 
Wien har gjort att man kunnat utveckla en egen bostadmodell. Wienmodellen innebär uthålliga 
offentliga subventioner av bostadsbyggande, stort offentligt markägande och arbete att utveckla 
de offentliga byggda bostäderna arkitektoniskt och miljömässigt. Hyrorna hålls låga. För att få 
hyra får man inte ha en inkomst över en viss maximigräns. Men den gränsen är så hög att 
huvudparten av wienborna kvalificerar sig för att hyra. Detta har inneburit att den offentliga och 
kooperativa bostadssektorn i Wien svarar för en stor del av bostadsbeståndet. Samtidigt har man 
aktat sig för att klumpa ihop de offentligt ägda bostäderna i vissa bostadsområden. Bostäderna är 
spridda över hela Wien, vilket motverkar segregation. Undersök vad i denna modell som kan 
anpassas till svenska förhållanden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt arbetar för att regeringen utreder att utökade subventioner för 
bostadsbyggandets återinförs – snart trettio års försök att låta marknaden sköta bostadspolitiken 
har misslyckats 

2. ett offentligägt byggbolag startas för att pressa byggkostnaderna och därmed hyrorna  

3. vi lär av den socialdemokratiska Wienmodellen, en social bostadspolitik mitt i Europa  
 



Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F3  
Bygg en värdig och vacker begravningsplats bredvid Järva DiscGolfPark 
Tensta s-förening 
 

År 2020 byggs Råcksta begravningsplats ut med mellan 1.200 och 1.500 nya kistgravplatser. De 
kommer att kunna möta efterfrågan i norra Stockholm de närmaste tio åren. Därefter är det tänkt 
att en helt ny begravningsplats på Järva med 9.000 kistgravplatser ska täcka behovet. 

En ny stor begravningsplats är ett strategiskt och långsiktigt beslut som kräver omsorg och 
engagemang från början till slut. Det ska bli en värdig och vacker viloplats som är lätt för de 
anhöriga att besöka, men det är också viktigt att den samspelar med andra besöksmål och bidrar 
till att utveckla Järvafältet/ Igelbäckens kulturreservat.  

Två alternativ står i centrum för den största stadsplanestriden i Tenstas historia:  

1. Kyrkogårdsförvaltningens förslag ”Öarna” på den gamla tippen från 60- och 70-talet – 
Granholmstoppen – och den park som finns där. 

2. Det lokala nätverket Låt Parken Levas förslag ”Fred” på åkermark mellan Granholmstoppen 
och Hästa gård. 

Bakgrund 

Stockholms stad har beslutat att bygga en begravningsplats på Granholmstoppen, den gamla tipp 
som sedan 25 år förädlats till en unik aktivitets- och landskapspark – Järva DiscGolfPark – och 
som år 2017 utsågs till Årets Park i Sverige. 

Kyrkogårdsförvaltningen valde den skapade parken för sin begravningsplats på grund av dess 
skönhet, de ansåg platsen ”ready-made”. Om förvaltningen brytt sig om och visat respekt för 
Järva så hade den tvärtom låtit den populära parken vara. Den röstades fram som ”Bästa Platsen i 
Kista-Järva” i Trafikkontorets enkät 2018, och är en attraktion som årligen drar 20.000 betalande 
discgolfspelare från hela världen. 

Det ironiska är att platsen inte ens passar som begravningsplats. Under den vackra ytan är kullen 
en instabil deponi av förorenade tippmassor – den sämsta tänkbara marken för begravning. Det 
blev tydligt några år efter arkitekttävlingen 2010 när man började ta prover och undersöka 
marken. Den beräknade kostnaden per kistgrav har sedan dess ökat mer än tio gånger och är nu 
uppe i 130.000 kronor. Eftersom de förorenade massorna måste grävas upp och bytas ut till flera 
meters djup kommer 100-tals miljoner att slukas av gigantisk, miljöskadlig och klimatnegativ 
masshantering. 

Ingenting kommer att finnas kvar av den vackra park som kyrkogårdsförvaltningen en gång 
bestämde sig för att ta över. Efter decennier av byggkaos kommer dagens bilfria oas för 
rekreation och lek att ha ersatts av en drive-in begravningsplats med 3 kilometer bilväg och ett 
drygt 100-tal p-platser utspridda i kulturreservatet. 

Alternativet 

Det lokala nätverket Låt Parken Leva föreslår att begravningsplatsen byggs bredvid 
Granholmstoppen, på platt mark som inte är förorenad och som inte används till något annat. 

Låt Parken Leva är ett tvärpolitiskt nätverk av järvabor från alla religioner och partier (utom SD). 
Tensta s-förening stödjer Låt Parken Leva och har bland annat medverkat på nätverkets 
manifestationer på torget och i parken, samt bjudit in socialdemokratiska borgarråd till parken. 



Järva DiscGolfPark behöver inte förstöras. Det finns plats på Järva både för rekreation, friskvård, 
kulturgårdar, stadsodling, kolonilotter, utomhusbad, en idrottsanläggning i världsklass … OCH 
begravning. Begravningsplatsförslaget ”Fred” blir ett komplement till den vackra parken istället 
för att förstöra den. Störningarna under byggtiden minimeras och alla blir vinnare. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm agerar för att staden analyserar och jämför de två alternativen 
till begravningsplats på Järva med avseende på bland annat markförhållanden, intrång i 
kulturreservatet, tillgänglighet, kommunikationer, yteffektivitet, bullernivå och byggtid. 
Jämförelser mellan olika placeringar har hittills inte gjorts. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm agerar för att staden låter göra oberoende kalkyler över de 
båda alternativens totalkostnad. ”Öarnas” första etapp är kostnadsberäknad till 357 miljoner 
kronor, men för etapp 2, 3 och 4 finns ännu inga beräkningar. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm agerar för att – om det är möjligt – halva stadens besparing 
om alternativet ”Fred” väljs före ”Öarna” öronmärks för investeringar i parkmiljö på Järva och 
infrastruktur i Tensta. I storleksordningen 750 miljoner kronor skulle då kunna användas för 
angelägna satsningar. 

4. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F4  
Bygg LSS-toaletter för vuxna 
El-sossen 
 

Toalettbesök är ett privilegium som inte alla i Stockholm har.  

De toaletter vi har i staden är inte anpassade för den som är i behov av assistans för att gå på toa.  

Det är ett stort problem både för den som är nödig och för de som assisterar. 

Vid besök på någons av stadens offentliga toaletter är det vanligt att rullstolen inte ens får genom 
toalettdörren. Det betyder att besöker börjar med ett manuellt lyft följt av promenad in till 
toaletten. 

Väl inne på toaletten finns det bara brits för barn och lyftet sker därför ned på golvet.  

Offentliga toaletters golv är sällan kul att ligga på eller jobba med.  

Lika lite som det finns brits finns den en anpassad toalettstol. Toalettbesöket sker därför på det 
skitiga golvet.  

I Karlstad byggdes nyligen en LSS-anpassad toalett efter en motion från en personlig assistent 
och medlem i Socialdemokraterna. 

Toaletten finns tillgänglig för de som behöver den via stadens bibliotek . 

I Stockholm är behovet större, men också möjligheterna. LSS -toaletter borde byggas i våra 
offentligt ägda fashastigheter vid stadens knutpunkter. Globen och kulturhuset fler att nämna två 
möjliga platser.  

Bristen toaletter som är verkligt handikappanpassade utgör en arbetsmiljörisk för oss som jobbar 
i något av LSS-yrkena men det är också integritetskränkande för den som ska använda toaletten. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholm verkar för att LSS-toaletter med taklift och brits 
för vuxna byggs i Stockholms knutpunkter i stadens fastigheter. 

2. motion till kommunfullmäktige om LSS-toaletter skickas in i år. 

3. anta motionen som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F5  
Bygg LSS-toaletter för vuxna 
Kommunal Stockholms läns s-förening, Fackliga utskottet 
 

Toalettbesök är ett privilegium som inte alla i Stockholm har.  

De toaletter vi har i staden är inte anpassade för den som är i behov av assistans för att gå på toa. 
Det är ett stort problem både för den som är nödig och för de som assisterar.  

Vid besök på någon av stadens offentliga toaletter är det vanligt att rullstolen inte ens går in 
genom toalettdörren. Det betyder att besöket börjar med ett manuellt lyft följt av promenad in till 
toaletten. Väl inne på toaletten finns det bara brits för barn och lyftet sker därför ner på golvet. 
Offentliga toaletters golv är sällan kul att ligga på eller jobba med. Lika lite som det finns brits 
finns det en anpassad toalettstol. Toalettbesöket sker därför på det skitiga golvet.  

I Karlstad byggdes nyligen en LSS-anpassad toalett efter en motion från en personlig assistent 
och medlem i Socialdemokraterna. Toaletten finns tillgänglig för de som behöver den via stadens 
bibliotek.  

I Stockholm är behovet större, men också möjligheterna. LSS-toaletter borde byggas i våra 
offentligt ägda fastigheter vid stadens knytpunkter. Globen och Kulturhuset för att nämna två 
möjliga platser. 

Bristen på toaletter som är verkligt handikappanpassade utgör en arbetsmiljörisk för oss som 
jobbar i något av LSS-yrkena men det är också integritetskränkande för den som ska använda 
toaletten. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholm verkar för att LSS-toaletter med taklift och brits 
för vuxna byggs i Stockholm vid knytpunkter i stadens fastigheter.  

2. motion till Stockholms kommunfullmäktige om LSS-toaletter skickas in i år 

3. årsmötet antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F6  
Bygg mer vid Universitetet 
Bustos, Emil 
 

Bostadsbristen för studenter i Stockholm är skriande. Bristen på bostäder gör både att potentiella 
studenter undviker att flytta till staden och att innevarande studenter får en dyrare och mer osäker 
boendesituation.  

Det är rimligt att bygga studentbostäder i närheten av lärosätena. Lyckligtvis byggs det nya 
bostäder vid Albano mellan Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. Men mer 
behöver göras! Runtom Stockholms universitet finns det mark som står i princip outnyttjad. 
Exempelvis finns det ett tomt fält upp till Stora Lappkärrsberget. Där skulle det med fördel 
kunna byggas. 

Självklart måste nyttan av studentbostäder vägas mot kostnaderna av att ytterligare begränsa 
nationalstadsparken. Samtidigt finns det delar av parken, exempelvis det tidigare nämnda fältet, 
som skulle saknas av få. Där finns det all anledning att börja bygga. 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att det byggs fler studentbostäder i motionens anda 

2. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen  
 
Motionen avslagen av Engelbrekts s-förening och skickas därför in som enskild 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F7  
Bygg ungdomsbostäder och studentlägenheter! 
Hammarby Norra s-förening 
 

Som ett första steg på väg mot en social bostadspolitik i Stockholm föreslår vi en bred satsning 
på enkla och billiga bostäder för unga. Studenter som söker sig till Stockholm för att få utbildning 
måste kunna hitta någonstans att bo.  

Det behöver också de unga som är födda här men ingenting hellre vill än att flytta hemifrån. 
Liksom nyanlända ungdomar som kommit hit för att stanna men ännu inte är etablerade på 
arbetsmarknaden. Att skilja grupperna åt är ingen poäng. Gemensamt för samtliga är att 
framtiden är oviss. Att i det läget överhuvudtaget försöka skaffa sig en permanent bostad är inte 
realistiskt.  

I Wien har man etablerat en särskild boendeform tänkt just som en första biljett in på marknaden. 
De som är intresserade av en mindre lägenhet och beredda att acceptera en relativt låg standard 
kan köpa sig en så kallad ”bostadsbiljett”. Mest intressant med just dessa bostäder är 
kombinationen av statlig subvention och egen insats. 

En motsvarande satsning i Stockholm skulle kunna vara att bygga serieproducerade hus med 
exempelvis fyra lägenheter med tillhörande förråd i varje: 

Två riktigt små, 20 kvm (med hyra 2 000 kr/mån) resp. 30 kvm (med hyra 3 000 kr/mån).  

Två lite större med 40 kvm (med hyra 4 000 kr/mån) resp. 50 kvm (med hyra 5 000 kr/mån). Ett 
badrum och ett pentry i varje lägenhet plus ett gemensamt kollektivt utrymme, typ vardagsrum, 
ca 50 kvm för umgänge. 

Hela idén och kostnaderna i synnerhet behöver självklart bearbetas av arkitekter och byggare. 
Siffrorna här är mest för att visa hur man snabbt skulle kunna korta bostadskön med ett antal 
tusen. 

För varje lägenhet skulle en eller två personer kunna skriva kontrakt och betala entré-avgiften, 
lika för alla lägenheter, typ 100 000 kr. Kanske ska det vara en entréavgift som man inte får 
tillbaka. Eller - som man får tillbaka bara om man lämnar lägenheten i gott skick?  

En rad andra frågor av social karaktär behöver tänkas igenom. I första hand - vem ska ha 
möjlighet att flytta in? Är det nog med en undre och en övre åldersgräns, typ 16 - 26 år? 

Eller ska andra kriterier också vara uppfyllda? Permanent uppehållstillstånd? Aktiva studier eller 
arbete? 

Eftersom husen inte kommer att vara stora kan man tänka sig att bygga dem enskilt eller som 
parhus. Som en del både av äldre och nybyggda områden med vanliga lägenheter. 

Utspridda över staden skulle de kunna ge liv åt sömniga kvarter. Skapa gemenskap och just den 
dynamik som gör staden rolig och spännande att leva i. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet går vidare med idén om att utreda och satsa på billiga ungdomsbostäder och 
studentbostäder  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F8  
Dags för - "The Shift" ! 
Hammarby Norra s-förening 
 

När hela bostadsområden definieras som ”no-go zoner” av polis och ambulanspersonal har det 
gått för långt. Trygghet i boendet - för alla - är nödvändigt om samhällskontraktet ska fungera. 
Segregationen är ingen naturkraft. Ingenting vi stillasittande kan acceptera. 

Dokumentärfilmen Push av Fredrik Gertten (2019) handlar om hur bostäder, istället för hem, blir 
investeringar. Inte bara i vårt land. Fastighetsaktörer köper upp attraktiva hus och hela stadsdelar 
i storstäderna runt om i världen. Renoverar, bygger till och säljer vidare - med ekonomisk vinst i 
sikte. De boende som kan betala stannar kvar i husen. De andra får se sig om efter någonting 
annat. Nya hyresgäster kommer in. Sådana som kan och vill investera i sitt boende. Den 
kanadensiska juristen Leilani Farha, sedan 2014 FN:s rapportör för bostadsfrågor, är filmens 
huvudperson. Hon visar oss husen där de som tvingas bort hamnar. Vi följer henne till områden 
som inte underhållits på åratal. Till de delar av städerna som väljs bort av dem som har råd att 
välja.  

Titeln Push kan man här kanske översätta till flytta ut eller flytta bort, ge plats för nytt. 

Det har numera blivit verklighet för många. Stora delar av medelklassen i de europeiska 
huvudstäderna har inte längre råd att bo centralt. De unga utan kapital är chanslösa även om de 
har fasta inkomster. Husen i de mest åtråvärda städerna, typ London och Paris, erbjuder ibland 
inte längre bostäder överhuvudtaget. I kvarteren runt Buckingham Palace står flerfamiljshus helt 
tomma. I väntan på rätt läge för de internationella fastighetsaktörerna.  

Mer om filmen finns på adressen: http://www.pushthefilm.com/ 

Rörelsen The Shift strävar efter att knyta samman de krafter som vill se en förändring av 
bostadsmarknaden - nationellt och globalt. Intressenter som vill att planeringen av nya områden 
ska skapa hem där familjer kan leva och stanna - och barn växa upp. Ett långsiktigt mål är att 
hemlöshet i princip inte ska finnas efter år 2030. Våren 2019 bestämde sig Malmö för att ansluta 
sig till denna globala rörelse. Hemlösheten i Malmö ökade mellan 2017 och 2018 med 25 procent. 
Enligt kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (s) är orsaken inte sociala problem utan att 
bostäderna helt enkelt är för dyra. Staden ska vara en demokratisk arena, betonar hon. Den ska 
planeras med och för de människor som bor och verkar i den. Den ska erbjuda livskvalitet - och 
just därför attrahera såväl människor som idéer och företag. 

Leilani Farha markerar i filmen att sättet att tänka inom the Shift inte handlar om att hitta en 
modell som ska passa alla. Snarare att strategiska bostadspolitiska beslut ska ta in sociala 
perspektiv och inkludera nyanländas och funktionshindrades behov. Vägen framåt ser olika ut i 
världen. Mer om de rapporter som tagits fram hittills finns på organisationens hemsida:  

The Shift - UN Special Rapporteur on the Right to Housing 

Tillbaka till Stockholm. Hur slår fattigdomen på bostadsmarknaden här? Alexandra Pascalidou 
(2018) ger sitt svar i reportageboken Mammorna. Den innehåller berättelser från ekonomiskt 
utsatta områden där unga människor fått sätta livet till i vanvettiga skjutningar. Flera av namnen 
är vi bekanta med - Spånga, Fittja, Vårberg, Högdalen, Tensta, Hässelby, Alby och Akalla. 
Perspektivet är mammornas. De som förlorat sina söner. De anklagar sig själva för att de inte 
kunnat erbjuda sina barn trygghet. Smärtan över de unga som steg för steg dragits in i missbruk 
och kriminalitet färgar livet. Att samla ekonomiskt trängda människor i vissa områden och mer 
resursstarka i andra är svårt att försvara som politik. På den borgerliga sidan används därför ofta 



andra ord. ”Frihet” och ”självbestämmande”. Marknaden, om den får nog med spelrum, löser 
problemen, kan man få höra. Måste man inte vara blind för att tro på det? 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet i Stockholm går vidare med idén om en anslutning till The Shift  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F9  
De allmännyttiga bostadsföretagen har varit och kan igen bli ett viktigt instrument för 
socialdemokratiska bostadspolitik 
Sofia s-förening 
 

De allmännyttiga bostadsföretagen har varit och kan igen bli ett viktigt instrument för 
socialdemokratiska bostadspolitik. 

En gång var partiets inställning att ett boende i allmännyttan skulle vara attraktivt även för 
personer som hade möjlighet att efterfråga bostadsrätter eller villaboende. I delar av det 
kommunala beståndet kan man ändå fortfarandet hitta exempel på en bra blandning av sociala 
ålders- och yrkesgrupper. Detta framförallt i de delar av beståndet som undkommit 
ombildningsvågen trots att de fanns i attraktiva lägen. 

Men i den allmänna debatten talas om denna boendeform som ett alternativ för sökande som inte 
har resurser att köpa sin bostad. Under en lång period har priserna på bostadsrätter gått upp 
kraftigt. Till detta ska läggas att hyresgästinflytandet minskat och avkastningskraven ökat. 

Det förstnämnda som ett resultat av det sistnämnda. När det gäller möjligheterna till 
förmögenhetsbildning kan hyresrätten aldrig tävla med de andra boendeformerna. 

I tillväxtområdena har en kombination av marknadskraft och skattepolitik gynnat 
ägandeformerna ekonomiskt på ett kraftfullt sätt. 

Det är svårt att ändra på detta eftersom det är en majoritet som gynnas. Priserna har gått upp 
under en mycket lång tid. Visst kan utbud och efterfrågan ändras men den risken är liten 
åtminstone i storstadsområdena.  

Men när det gäller inflytande över boendet kan man stärka hyresrätten. Ingenting hindrar 
kommunerna för att göra detta när de gäller de allmännyttiga företagen. 

Ett sätt vore att omvandla till kooperativ. Styrandet skulle då överlämnas till föreningar med 
boende som medlemmar och dagens bostadsföretag göras om till serviceföretag till dessa. 

Denna modell finns i Österrike och Danmark och fungerar väl. Det finns säkert andra modeller 
för att öka hyresgästinflytandet men partiet borde i alla fall sätta i gång utredandet. Skicka i väg 
studiegrupper till Köpenhamn och Wien till att börja med. Det vore även önskvärt att få ta del av 
nuvarande S-ledningen gav uttryck för en vilja att återupprätta hyresgästinflytandet. 

Under en lång tid har fastighetsägarna fått dominera debatten. De lyckades sprida ut att EU-
medlemskapet inte gjorde det möjligt att behandla de kommunala bolagen på ett annat sätt än de 
privata. 

Men både Danmark o Österrike tillhör EU vilket visar att detta var en bluff. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra till stadsfullmäktigegruppen att ta ställning för ett ökat inflytande för de boende i 
allmännyttan. 

2. uppdra till stadsfullmäktigegruppen att snarast utreda förutsättningarna för en omvandling av 
de kommunala bolagen till kooperativ styrda av de boende.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F10  
Kommunalt, kooperativt eller var och en för sig? - Dags att ta fram en ägarstrategi för 
Stockholms stad! 
Katarina Västra s-förening 
 

Det är en principfråga. Vad är stadens uppdrag och inte? Stockholms stad har enligt mig ett för 
stort fastighetsbestånd som drar stora kostnader genom underhåll och renoveringar. Det gagnar 
inte skattebetalarna, säger Dennis Wedin. moderat Fastighetsborgarrådet med anledning av att de 
vill sälja ut Vällingby Centrum.  

Oavsett vad man tycker i sakfrågan är det en tydlig vision som presenteras. Staden ska dra sig 
tillbaka. Det gemensammas roll och ägande ska minska till förmån för det privata.  

Vad vilja Socialdemokraterna? Vi har tagit en tydlig ställning för att behålla Vällingby bland annat 
med hänvisning till effekterna av tidigare försäljningar av centrumanläggningar. En klok och 
pragmatisk hållning.  

I Framtidsstaden, det visionsprogram som partidistriktet beslutade om 2017, står följande: Vår 
uppgift är att lämna efter oss en bättre stad till våra barn än den vi ärvde av våra föräldrar. Som 
socialdemokrater tror vi på politikens möjligheter, att vi tillsammans kan åstadkomma förändring. 
I detta program pekar vi ut färdriktningen för vad Socialdemokraterna vill för framtidens 
Stockholm. Vi beskriver hur vi vill att Stockholm ska vara på trettio-fyrtioårig sikt, och vägen dit. 

Det är ett, i många avseenden, utmärkt dokument. Dock saknar vi en diskussion kring ägandet. 
Både det enskilda men framför allt det gemensamma. Vem vill vi ska äga Stockholm om trettio-
fyrtio år.  

Vi behöver ställa oss frågor som vilka skolbyggnader/idrottshallar/kulturbyggnader ska staden 
äga och om så är fallet varför?  

Finns det några områden där vi kan sälja egendom och finns det andra där vi tvärtom om borde 
öka det kommunala ägandet?  

Och om vi inte äger dem hur säkerställer vi största tillgänglighet och demokratiskt inflytande (ex. 
allemansrätten som ger tillträde trots att någon annan äger marken)?  

Hur förhåller vi oss till det kooperativa ägandet?  

Ovanstående är förstås ingen heltäckande sammanställning utan ska mer ses som exempel på 
vilka frågor som skulle vinna på att lyftas i en principdiskussion.  

Frågan om ägande är varken liten eller enkel varför vi tror att den med fördel kan begränsas till 
de offentligt finansierade verksamheterna och det offentliga rummet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ge partidistriktet i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för det kommunala ägandet.  

2. ge partidistriktet i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för det kooperativa ägandet.  

3. ge partidistriktet i uppdrag att ta fram en strategi för tillgänglighet och demokratisk inflytande i 
enlighet med resonemanget i löptexten ovan.  

4. ge partidistriktet i uppdrag att återkomma till representantskapet med ovanstående strategi.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F11  
Multisportarenor - för framtidens idrottande 
Bagarmossens s-förening, Skarpnäckfältets s-förening 
 

Stockholm är en stad fylld av idrott och engagemang: det finns elitlag i alla de stora idrotterna 
varvat med framgångsrika ungdomsakademier, amatörlag, korpen och utegym för att nämna 
några saker. Men det har under en längre tid underinvesterats i nya idrottshallar i stan. Det blir en 
hämmande effekt för Stockholmarnas motionerande och välmående. Samtidigt som staden växer 
med en busslast nya Stockholmare varje dag så växer inte idrottsytor och hallar i samma 
utsträckning. 

I Göteborg öppnade 2015 Prioritet Serneke Arena; en multisportarena på sju våningar och 
45,000m2. I fastigheten inryms en fullstor fotbollsplan med plats för 3,000 åskådare, flera 
sporthallar varav en med läktare för 500 åskådare, hotell, konferensanläggning, skolor, 
restauranger, butiker, gym och en skidanläggning. Det är ett gigantiskt projekt som kostade 800 
miljoner att färdigställa. Samtidigt har bolaget hyresintäkter på hela 60 miljoner om året och en 
väldigt stabil ekonomi.  

Det borde finnas all möjlighet i världen för Stockholm stad att göra en, eller flera, liknande 
satsningar i egen regi. Med så stora hyresintäkter skulle staden kunna låna pengar för en liknande 
satsning utan några större risker. Det skulle innebära nya träningsytor för såväl unga som gamla i 
staden men också en klimatinvestering när Stockholmarna för första gången någonsin skulle ha 
stabila träningsmöjligheter för skidsport. Året runt. På så vis behöver en inte längre lämna staden 
för att utöva skidsport.. 

Men för att en sådan möjlighet ska bli möjlig krävs initiativ och handlingskraft. I Göteborg blev 
visionen verklighet på grund av drivna entreprenörer i privat sektor. Vill vi göra verklighet av det 
i vår egen stad så är det upp till oss att leda vägen för att hitta samverkan och möjliga hyresgäster 
i offentlig sektor, idrottslag, privata aktörer och kommersiella intressen. 

Stockholm förtjänar mer idrottande och ska väl inte vara sämre än Göteborg? Exakt! 

Källor: 

http://www.idrottensaffarer.se/arena/2015/04/jattearenan-redan-i-hamn 

https://www.prioritetsernekearena.se/ 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm utreder möjligheten att bygga multisportarenor liknande 
Prioritet Finans Arena i egen regi  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F12  
Nationell planering och styrning av bostadsförsörjningen 
Unga S-kvinnor: Rebella 
 

Det råder stor bostadsbrist i Sverige. Över 240 av Sveriges kommuner kan inte erbjuda bostäder 
till de som behöver en. Det är ett stort problem och gör att samhället dras isär. Bostadsbristen 
leder till att ungdomar står i kö i många år för att kunna starta sina vuxenliv, eller till att kvinnor 
inte kan lämna en våldsam partner.. Tillgången till en bostad är en social rättighet och i vår 
grundlag står det tydligt att det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. 
Bostad är en nödvändighet för att en person ska kunna få ett fungerande liv. Bristen på bostäder 
har dessutom bidragit till den stora matchningsproblematik vi ser på arbetsmarknaden. Många vill 
flytta dit där jobben finns. Arbetsgivarna skriker efter arbetskraft men får inte vad de behöver - 
för att det inte finns några bostäder att flytta till.  

Inspirationen till den här motionen kom från den bostadspolitiska rapport (Bostäder åt alla!), 
skriven av Markus Kallifatides, som Byggnads presenterade i november 2019. I rapporten 
presenteras flera djärva förslag för att tackla bostadsbristen. Ett av dessa förslag är att införa en 
nationell planering av bostadsförsörjningen som säkerställer att den nationella bostadspolitiken 
anpassas efter bostadsbehoven.  

Rapporten hänvisar i sin tur till den senaste statliga utredningen av bostadsförsörjningen (Ett 
gemensamt bostadsförsörjningsansvar) vilken föreslår en planeringskedja där Boverkets 
prognoser av bostadsbehoven är utgångspunkten för processen. Förslaget är en bra utgångspunkt 
för en ny och verkningsfull bostadspolitik.  

I Byggnads rapport framhålls att den statligt drivna planeringen och samordningen, förutom att ta 
fram hur många bostäder som ska byggas, även fokuserar på de bostäder som aktörerna idag är 
minst intresserade av att bygga. Som rapporten förklarar har flera kommuner länge visat sig vara 
oförmögna, eller i vissa fall ovilliga att se till att bostäder byggs utifrån samhällets behov. Vi ser 
tydligt resultatet. Bostäder saknas, segregationen ökar och boendekostnaderna skenar. För 
marknadskrafterna har bara ett sätt att hantera bostadsfrågan: att bygga till så stor vinst som 
möjligt. Bostadsbolagen bygger därför dyra bostäder åt dem som kan betala. Och som vanligt 
folk inte har råd att hyra eller köpa.  

Bostaden kan inte ses som vilken marknadsvara som helst. Bostad är och ska vara en social 
rättighet och Sverige behöver en bostadspolitik som lever upp till det. En nationell planering och 
styrning av bostadsförsörjningen i Sverige säkerställer att bostadsbyggandet matchar samhällets 
behov. Rätten till en bostad måste skyddas och kan inte lämnas i marknadens händer. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en nationell planering av bostadsförsörjningen 
införs 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F13  
ROT-avdrag för besiktningsman 
Maria Södra stations s-förening 
 

Så kallade ROT-avdrag i beskattningen kan göras vid bland annat ombyggnation. Regelverket 
kring ombyggnad av t ex vatten, el och bärighet är av goda skäl omfattande. Som konsument är 
det dock svårt att kontrollera kvaliteten på utfört arbete. I vissa lägen kan en konsument behöva 
anlita en särskild besiktningsman. Utgift för sådan besiktningsman synes i dagsläget inte omfattas 
av möjligheten till skattemässigt ROT-avdrag. Det är ett märkligt förhållande. Två tänkbara 
alternativ kan övervägas. Det enklaste är att ändra reglerna så att ett ROT-avdrag också kan 
medges för utgift för besiktningsman. Ett något mer långtgående skulle vara att medge avdrag för 
utgift för besiktningsman men också för avdrag kräva att sådan person anlitats. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ROT-avdrag utökas till att gälla anlitande av besiktningsman i samband med om- till- eller 
nybyggnation. 

2. det utreds om det vore rimligt att villkora ROT-avdrag för omfattande om- till- och 
nybyggnation (ex kök och badrum) med att besiktningsman anlitas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F14  
Satsa på ungdomsbostäder/studentbostäder 
(S)nack 
 

Som ett första steg på väg mot en social bostadspolitik i Stockholm föreslår vi en bred satsning 
på enkla och billiga bostäder för unga. Studenter som söker sig till Stockholm för att få utbildning 
måste kunna hitta någonstans att bo.  

Det behöver också de unga som är födda här men ingenting hellre vill än att flytta hemifrån. 
Liksom nyanlända ungdomar som kommit hit för att stanna men ännu inte är etablerade på 
arbetsmarknaden. Att skilja grupperna åt är ingen poäng. Gemensamt för samtliga är att 
framtiden är oviss. Att i det läget överhuvudtaget försöka skaffa sig en permanent bostad är inte 
realistiskt.  

I Wien har man etablerat en särskild boendeform tänkt just som en första biljett in på marknaden. 
De som är intresserade av en mindre lägenhet och beredda att acceptera en relativt låg standard 
kan köpa sig en så kallad ”bostadsbiljett”. Mest intressant med just dessa bostäder är 
kombinationen av statlig subvention och egen insats. 

En motsvarande satsning i Stockholm skulle kunna vara att bygga serieproducerade hus med 
exempelvis fyra lägenheter med tillhörande förråd i varje: 

Två riktigt små, 20 kvm (med hyra 2 000 kr/mån) resp. 30 kvm (med hyra 3 000 kr/mån).  

Två lite större med 40 kvm (med hyra 4 000 kr/mån) resp. 50 kvm (med hyra 5 000 kr/mån). Ett 
badrum och ett pentry i varje lägenhet plus ett gemensamt kollektivt utrymme, typ vardagsrum, 
ca 50 kvm för umgänge. 

Hela idén och kostnaderna i synnerhet behöver självklart bearbetas av arkitekter och byggare. 
Siffrorna här är mest för att visa hur man snabbt skulle kunna korta bostadskön med ett antal 
tusen. 

För varje lägenhet skulle en eller två personer kunna skriva kontrakt och betala entré-avgiften, 
lika för alla lägenheter, typ 100 000 kr. Kanske ska det vara en entréavgift som man inte får 
tillbaka. Eller - som man får tillbaka bara om man lämnar lägenheten i gott skick?  

En rad andra frågor av social karaktär behöver tänkas igenom. I första hand - vem ska ha 
möjlighet att flytta in? Är det nog med en undre och en övre åldersgräns, typ 16 - 26 år? Eller ska 
andra kriterier också vara uppfyllda? Permanent uppehållstillstånd? Aktiva studier eller arbete? 

Eftersom husen inte kommer att vara stora kan man tänka sig att bygga dem enskilt eller som 
parhus. Som en del både av äldre och nybyggda områden med vanliga lägenheter. 

Utspridda över staden skulle de kunna ge liv åt sömniga kvarter. Skapa gemenskap och just den 
dynamik som gör staden rolig och spännande att leva i. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. distriktet utreder och satsar på billiga ungdomsbostäder och studentbostäder  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F15  
Sluta hata, låt det vara våran gata 
SSU Stockholm 
 

Många stadsdelar i Stockholm är fyllda av betongtunnlar och väldigt ofta är dessa betongtunnlar 
fyllda med graffiti. Enorma summor pengar läggs på att få bort det men varför inte spara dessa 
färgglada väggar istället för tråkig betong? 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för ett bevarande av graffiti när den inte är på 
egendom som byggnader utan istället på betongtunnlar eller liknande.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F16  
Ta tillbaka våra centrumanläggningar i kommunal regi 
Älvsjö s-förening 
 

Centrumanläggningar är hjärtat i många av våra stadsdelar. De ger oss basutbud av dagligvaror, 
tjänster och samhällsservice och fungerar som en mötesplats både i form av torg men även 
caféer. Det är där små näringsidkare driver sina verksamheter, där olika öden och olikheter möts 
och där våra kollektiva transporter tar oss till jobbet. Ett välfungerande centrum är en av de 
viktigaste sakerna för en trygg stadsdel. 

Tyvärr har vi under de närmsta 15 åren sett flera av våra centrum transformeras från ett tryggt 
offentligt rum till privatiserad eftersatt verksamhet där privata ägare ej tagit sitt ansvar över 
driften. Privatiseringarna har lett till försämrad status på våra centrum och våra medborgare har 
tappat inflytande och påverkan. Våra näringsidkare upplever osäker lönsamhet och lokaler står 
tomma vilket gör flera stadsdelar mindre attraktiva.  

En rapport från Handelshögskolan i Göteborg ”När centrumanläggningar byter ägare” beskriver 
hur Hässelby Gård, Tensta, Rinkeby, Bredäng och Högdalens centrum som exempel på 
misslyckade privatiseringar med start när det välmående kommunala fastighetsbolaget Centrum 
Kompaniet såldes ut av en dogmatisk och nyliberal borgerlighet.  

Försäljningen fick hård kritik från oss socialdemokrater och remissinstanserna i staden så som 
Gatu- och fastighetskontoret och Stockholms stadshus AB skrev i sina remisser att de var ett bra 
bolag med en viktig funktion för staden. Stockholms stadshus AB skrev bl.a: 

”Bildandet av Centrumkompaniet har inneburit bättre förutsättningar för och ytterligare 
professionalisering och utveckling av stadens fastighetsförvaltning. Centrum Kompaniet ger 
genom sina anläggningar utbud och tillgänglighet såväl stockholmare som besökare en god 
service. Bolaget fyller också en viktig uppgift i stadens förmögenhetsförvaltning genom ett aktivt 
arbete med att utveckla och förädla fastighetsbeståndet inom sitt verksamhetsområde.” 

Det dags att återta ansvaret över våra centrum och torg. Det offentliga utrymmet för våra 
medborgare måste öka, inte minska. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att centrumanläggningarna inom Stockholms 
kommun ska drivas i offentlig regi. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att Stockholms kommun bildar ett kommunalt 
bolag som tar ansvar att driva våra centrumanläggningar. 

3. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F17  
Utveckla Wienmodellen i Stockholm! 
Hammarby Norra s-förening 
 

I Wien finns det bostäder. Medan ca 630 000 personer står kö till en hyresrätt i Stockholm kan 
Wien i stort sett omgående erbjuda en lägenhet. Hur är det möjligt? Städerna är ungefär lika stora, 
2,2 miljoner bor i Stockholm och 2,7 miljoner i Wien. Tillgången på hyresrätter totalt sett är den 
avgörande skillnaden. Över 80 procent av Wiens hushåll bor i en hyrd bostad. En stor andel av 
dessa är statligt subventionerade. Därmed billiga och attraktiva. I Wien betalar man för en 
nybyggd trea under 7 000 kr i månaden. I Stockholm går det inte att hitta en modern 
familjelägenhet med den hyran. Hälften av befolkningen har inte ens råd med en nyproducerad 
tvåa. 

Lisa Pelling presenterar i rapporten: Wienmodellen - Inspiration till en ny social bostadspolitik 
(2019) de fyra ”pelare” som utgör grunden för stadens bostadsplanering: 

(1.) Social hållbarhet (2.) Estetik (3.) Kostnadseffektivitet (4.) Ekologisk hållbarhet  

Nya projekt prövas enligt dessa kriterier. Byggföretagen konkurrerar med varandra, inte med att 
trissa upp priset på byggbar mark, utan genom att erbjuda kvalitet.  

De bostäder som finansieras med statliga subventioner vänder sig till låg- och medelinkomst-
tagare. För att komma i fråga som hyresgäst finns ett inkomsttak uppåt. Ungefär tre fjärdedelar av 
Wiens befolkning är kvalificerade. De subventionerade bostäderna i Wien handlar således inte om 
”social housing”. En familj som flyttar in kan behålla sin lägenhet även om hushållets inkomster 
efter en tid förbättras.  

Wien är idag, som en följd av sin sociala bostadspolitik, inte en segregerad stad. 60% av Wiens 
invånare bor i subventionerade hyreslägenheter - utspridda över hela staden.  

Den statliga satsningen är avgörande. Varje år får staden Wien ca 150 miljoner euro för att 
finansiera sina bostäder. Offentliga lån kan därmed ges till kommunala hyresvärdar och bostads-
kooperativ. Dessa lån sätter press på hyrorna i de privata hyreshusen. De påverkar även priserna 
på bostadsrätter och egnahem.  

Två historiska händelser är viktiga i sammanhanget. År 1923 införde Österrike en kraftigt 
progressiv bostadsskatt. Den finansierade åren därefter nödvändig nyproduktion. Äldre hus fick 
så att säga betala för de yngre husen. Principen ligger fortfarande fast. 

De så kallade allmännyttiga bygg-föreningarna är - vid sidan av de kommunala företagen - en 
annan förklaring. De är reglerade (delvis) av en lag från 1910 som anger att företagens vinstuttag, 
avkastningen på eget kapital, får vara högst 3,5 % samt - att överskjutande kapital ska 
återinvesteras i socialt bostadsbyggande.  

I Wien är det attraktivt för företagen att organisera sig som allmännyttiga bygg-föreningar. De får 
därmed tillgång till långsiktiga och stabila kontrakt med kommunen. De får skatte-mässiga 
fördelar och de kvalificerar sig för riktade byggsubventioner. 

Stockholm har egna traditioner att bygga vidare på. HSB, SKB, Riksbyggen och befintliga 
allmännyttiga bostadsföretag måste vara vår utgångspunkt. De sociala ambitionerna har vattnats 
ur under senare år men det kan inte vara omöjligt att hitta tillbaka. Hyresnivån i nybyggda 
allmännyttiga hus måste inte - som det är nu - matcha nivån i privatägda hus. Wien visar att det 
kan vara tvärtom. För att lyckas måste vi självklart samtidigt värna rättigheterna för de många 
bostadsrätts- innehavare i Stockholm som lånat upp stora summor och sitter i skuld.  



Poängen med Wienmodellen som förebild är att den skulle bromsa upp priset på boende både på 
hyresrätterna och den privata sidan. Marknaden som helhet skulle bli mer funktionell. De unga 
skulle ha en chans. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet går vidare med idén om Wienmodellen som förebild för bostadsplaneringen i 
Stockholm  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F18  
Verka för fler kooperativa boenden 
SSU Stockholm 
 

För att ge fler chanser till unga och dom med mindre pengar att få boende. 

När bostadsmarknaden blir orolig stiger priserna på hyresrätter och bostäder. I ett kooperativ 
delar alla hyresgäster på den ekonomiska kostnaden det gör att det blir billigare för var och en. I 
ett kooperativ ansvarar också hyresgästerna själva för fastigheten.  

Det gör att alla måste engagera sig i föreningen för allas bästa. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska sträva efter fler mer kooperativa boenden på ???????  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F19  
Vinterviken och Nobelstiftelsen 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

Stockholms kommun har uppmärksammat ett stort antal platser med miljöföroreningar som 
behöver saneras. Målet är att få förorenare att betala, där det går att hitta vem det är. 

Vinterviken är en av dessa platser. En betydande del av föroreningarna härrör från tiden för 
Nobels industri på platsen. 

Nobelstiftelsen har under ett antal år planerat att uppföra ett Nobelcenter i Stockholm. Nyligen 
fick man nej till en föreslagen plats på Blasieholmen. Nobel hade ju en stark koppling till 
Vinterviken, och det är en mycket vacker plats. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partiet i Stockholms kommun verkar för att kommunen ska erbjuda Nobelstiftelsen att bygga 
sitt planerade Nobelcenter i Vinterviken – givetvis efter att de sanerat marken. 

2. motionen antas och överlämnas till partidistriktets kommunfullmäktigeledamöter att verka för 
motionens krav  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Stadsbyggnad/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Stefan Johansson 

 
Motion F20  
Överdäckning av Ekhagens BP 
Östermalm Gärdets s-förening 
 

Ekhagens BP har en 7-mannaplan/ tre 5-mannaplaner med konstgräs. Det är glädjande att 
fotbollsplanen rustats upp med konstgräs. Det är ett lyft för området men ger också möjlighet för 
fotbollsträningen i olika klubbar och spontanfotboll.  

Under senare år har det skett en närmast explosionsartad utveckling av ungdomsfotboll. Fotboll 
har alltid varit populärt att spela bland killar, men har utvecklats till att bli lika populärt bland 
tjejer. Det kan konstateras att Stockholm har betydligt mindre antal fotbollsplaner per invånare 
än andra storstäder/städer i Sverige, vilket är mycket olyckligt. 

Behovet av fotbollsplaner är enormt stort – särskilt i innerstaden. Ekhagens BP är belägen 
utanför innerstaden men har bra kollektivtrafik och det är lätt att ta sig dit. Man har kunnat se att 
den har varit bokad till sent på kvällen och är således väldigt populär. Ibland tränar flera lag 
samtidigt på planen - både pojkar och flickor. 

Ett problem är att det inte finns några bekvämlighetsinrättningar vid fotbollsplanen eller i dess 
närhet. Det innebär att barn och ungdomar springer ut i skogsområdet/backen ovanför planen 
för att göra sina behov, vilket inte är särskilt trevligt och blir en sanitär olägenhet. Den stuga som 
finns intill – Ekhagsstugan – är inte tillgänglig för gästande fotbollsspelare. 

Behov av vatten finns också på denna plats för törstande spelare. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. en överdäckning/fotbollstält installeras på Ekhagens BP  

2. toaletter installeras intill fotbollsplanen  

3. motionen lämnas till kommunfullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G1  
Använd hyrföretagens vinster till höjda löner och god arbetsmiljö i regionens egen 
produktion 
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa, S-sjuksköterskor 
 

På många arbetsplatser i vården råder brist på personal. Orsaken till detta kan bero på bristande 
arbetsorganisation och stress vilket leder till dålig arbetsmiljö. Även låga löner och en svag 
löneutveckling för sjuksköterskor och undersköterskor är bidragande orsaker till att 
bristsituationer inom vården uppstår. Viktigt är att framhålla att detta inte är ett generellt problem 
men på alltför många arbetsplatser i vården är det en verklighet.  

I denna situation har bemanningsföretag, som för hög ersättning hyr ut personal, vuxit upp. 
Kostnaderna för hyrpersonal i hälso – och sjukvården i Region Stockholm uppgick 2018 till drygt 
en halv miljard kronor (658 milj. kr), en ökning med 23 % jämfört med 2017! 

Man frågar sig hur det kommer sig att kostnaderna för inhyrd personal ständigt ökar samtidigt 
som alliansens skriver på regionens hemsida att regionen ska bli en så attraktiv arbetsgivare att 
kostnaderna för inhyrd personal ska minska.  

Utvecklingen mot ökade kostnader för inhyrd personal beror på att regionen tecknat ett s.k. 
avropsavtal med ett antal bemanningsföretag. Avtalet innehåller en prislista för inhyrd personal. 
Av denna prislista framgår att företagen ska fakturera regionen för  

- sjuksköterska 538-614 kr/timme, specialistläkare 1345 kr/timme. 

Vid helgtjänstgöring ska företagen fakturera regionen för  

- sjuksköterska 624 -700 kr/timme och för läkare 1453-2017 kr/ timme. 

Som jämförelse kan sägas att 2018 var den genomsnittliga lönen för en timanställd sjuksköterska 
ca 337 kr/tim. (inkl. arbetsgivaravgift.) och en timanställd specialistläkare ca 707 kr/tim. (ink 
arbetsgivaravgift). 

Detta är djupt omoraliskt att tillåta bemanningsföretagen gör oskäliga vinster samtidigt som man 
påstår att man vill minska kostnaderna för inhyrd personal. Bemanningsföretagen tar inget ansvar 
för den långsiktiga vården eller arbetsmiljö. Man upprätthåller bara ”vårdproduktionen” för den 
stund som man har kontrakt för. Detta leder till att arbetsgivarna inte behöver ta i itu med de 
verkliga problemen som orsakar den dåliga arbetsmiljön. Dessutom belastas den ordinarie 
personalen i ökad omfattning då inhyrd personal inte klarar att hantera en mängd vardagliga 
rutiner.  

Region Stockholm bör använda de frigjorda resurserna i den egna verksamheten och därmed få 
ut mer för dessa pengar ex bättre arbetsmiljö, ökad bemanning och högre löner. Genom 
minskade besparingar och ökad kreativitet utnyttjas de frigjorda resurserna på ett långt mer 
effektivt sätt i den egna verksamheten än genom att låta skattemedel gå till vinster i 
bemanningsföretagen.  

Vi Socialdemokrater måste sätta stopp för den dränering av regionens ekonomi som 
bemanningsföretagen bidrar till! Bättre att satsa en halv miljard på bättre arbetsmiljö och högre 
löner för sjuksköterskor och undersköterskor. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 



1. partiet i Region Stockholm ska verka för ett omedelbart stopp för avtal som tillåter 
bemanningsföretag att fakturera Region Stockholm för kostnader som överstiger landstingets 
egen kostnad för personal. 

2. frigjorda resurser tillställs ansvariga chefer i landstingets vårdproduktion för att användas till 
bättre arbetsmiljö och högre löner för anställda 

3. årsmötet antar motionen som sin egen 

4. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G2  
Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet - inför etableringskontroll senast år 2021 
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 
 

Idag har vårdföretagen rätt att lokalisera skattefinansierad primär- och specialistvård där det är 
lönsammast utan hänsyn till befolkningens vårdbehov i olika områden. Detta strider mot såväl 
gällande hälso- och sjukvårdslag som de etiska principer som riksdagen fastställt för all 
skattefinansierad vård oberoende av om den drivs i offentlig eller privat regi.  

Därför bör - i likhet med alla andra länder med skattefinansierade sjukvårdssystem i Västeuropa - 
etableringskontroll införas. Det innebär att nya offentligt finansierade vårdcentraler 
(husläkarmottagningar) och specialistmottagningar även vid privat drift kan lokaliseras där de bäst 
behövs.  

Etableringskontroll bör införas senast 2021.  

Det kan inte bryta mot januariöverenskommelsen att i enlighet med gällande lagar och etiska 
principer främja en behovsstyrd lokalisering av offentligt finansierad vård. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. etableringskontroll införs i den öppna skattefinansierade vården senast år 2021 

2. årsmötet antar motionen som sin egen 

3. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen  

4. motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G3  
De funktionsnedsattas svåra utsatthet 
Vällingby s-förening 
 

Sverige har för många år sedan  skrivit under FNs konvention om de funktionsnedsattas 
rättigheter för att öka jämlikheten och jämställdheten, få möjligheter till ett mänskligt liv i 
gemenskap med andra och ha en plats i tillvaron, betyda något. Den personliga assistansen har 
därmed gjort det möjligt för många funktionsnedsatta att leva ett bra liv. Det var år 1989 som 
Förenta Nationernas generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. 
Barnkonventionen har godkänts av Sverige år 1990. Tyvärr har det skett försämringar istället för 
förbättringar för våra mest utsatta och sårbara. De senaste åren har det blivit betydligt sämre än 
tidigare för merparten av de funktionsnedsatta. Idag nekas allt för många samhällets stöd, 
personlig assistans och därmed hjälp för att kunna leva ett tämligen hyggligt liv. Att kunna gå i 
skola och högre utbildning, få arbete och sysselsättning i den utsträckning som deras 
funktionsnedsättning tillåter. För bara några år sedan fick de allra flesta rätt tlll LSS och personlig 
assistans. Idag har det minskat till 2 av 10 som får sin assistans godkänd.  

Nyligen presenterade  regeringen ett nytt förslag om reglering av rätten till assistans för hjälp med 
andning och sondmatning. Enligt förslaget ska alla moment vid hjälp med andning och 
sondmatning räknas som assistansgrundande. Dessutom ska hjälpbehov som ryms inom det 
normala föräldraansvaret vara assistansgrundande när det rör sig om andning och sondmatning. 
Men stödet behöver ses över i sin helhet och vara mer allomfattande efter dagliga behov. De allra 
flesta svårt funktionshindrade klarar inte att själva få på sig kläderna, att förflytta sig fritt eller 
klara av sina dagliga behov. Assistenter är den funktionsnedsattas händer och fötter, observerar 
fysiska och eventuellt andra förändringar, ger medicin under dagen och är medföljare till skola, 
jobb eller dagliga aktiviteter för att nämna ett antal nödvändiga uppgifter.  

Enligt ett nytt  regeringsförslag vill man att en rättspraxis skrivs in i lagstiftningen, något som 
blivit mycket kritiserat av såväl funktionshinderrörelsen som andra instanser. Det handlar om den 
tolkning som Högsta förvaltningsdomstolen gjorde 2009 och som slår fast att bara den del av 
hjälpbehovet som är av »mycket privat och av integritetskänslig karaktär« kan ligga till grund för 
beräkningen av en persons grundläggande behov. I regeringens förslag undantar man hjälp med 
andning och sondmatning från denna princip. Dessa två behov ska räknas i sin helhet.  

Om den nya rättspraxisen skrivs in i lagstiftningen riskeras att den statliga assistansen slås sönder 
och tusentals människor riskerar då att förlora assistansen. Försäkringskassan återupptar tvåårs-
omprövningarna. Förslaget riskerar att cementera den nuvarande restriktiva tillämpningen av 
lagen och ytterligare begränsa rätten till personlig assistans. Det vore förödande för både den 
funktionshindrade personen men även för deras närmsta anhöriga som då får ta ett ännu större 
ansvar än de redan gör. Idag har många nära anhöriga gått ner i arbetstid gör att kinas sköts om 
sitt funktionshindrade barn för att assistenten inte är tillräcklig eller för att de har fått avslag. Så 
här kan vi inte ha det, vi socialdemokrater måste kunna göra bättre och stå upp på ett tydligt sätt 
för de svaga i samhället. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen och antar den som egen. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en förbättring av assistans och att den blir mer 
allomfattande för vardagens alla behov.  



3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att kommande lagstiftning gör det lättare för 
funktionshindrade att få en mer helomfattande assistans.  

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att anhöriga till funktionshindrade ska få den 
avlastning och stöd som behövs för att kunna arbeta heltid.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G4  
Den psykosociala vården för nya föräldrar måste stärkas 
Avantgarde S-kvinnor 
 

En av livets mest krävande och omvälvande upplevelser, både fysiskt och mentalt, är att föda 
barn. Tillgången till psykosocialt stöd borde därför vara högprioriterad. Men för många blir 
kontrasten stor mellan vården före och efter att barnet är fött. Från regelbundna samtal och 
kontroller på MVC - skiftar fokus helt till barnet. 

Glappet mellan förlossningsvård och eftervård medför en risk att efterföljande komplikationer 
som förlossningsskador, problem med amning eller nedstämdhet och depression inte fångas upp 
eller följs väl. Trots att 10–15 procent av nyblivna mammor får en förlossningsdepression.  

Psykisk ohälsa är dessutom ett område där det finns ett stort mörkertal bland nyblivna föräldrar. 
Enligt Socialstyrelsen har inte ens hälften av sjukhusen skriftliga rutiner för att identifiera och 
hantera psykisk ohälsa hos mödrar efter förlossningen. I samtliga landsting och regioner erbjuder 
mödravården ett enda eftervårdsbesök, som vanligen sker 6-12 veckor efter att barnet har fötts. 
På en knapp halvtimme ska alltifrån förlossningsupplevelsen till amning och gynkontroll avklaras. 

De vanligaste psykiska besvären i samband med graviditet och förlossning är depression och 
ångestsjukdom. Idag genomförs screening för förlossningsdepression på BVC. Det är bra – men 
långt ifrån inte tillräckligt. Psykisk ohälsa kan ta sig många uttryck. Resurserna för att ta hand om 
de som drabbas är också bristfälliga. Föräldrar med exempelvis anknytningsproblem hänvisas till 
barn- och ungdomspsykiatrin, som på många håll är överbelastad. 

För den som lider eller har lidit av ätstörningar kan det vara en särskild utmaning att vara gravid 
och bli förälder. Enligt en ny studie från Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) uppgav 5,3 
procent av de tillfrågade kvinnorna att de led av ätstörningar i början av graviditeten. Siffran var 
12,8 procent i en grupp som tillfrågades 6–8 månader efter förlossningen. En alarmerande 
ökning. 

Region Stockholm har de bästa förutsättningar i landet för att skapa en trygg och sammanhållen 
vårdkedja runt den födande. Men de senaste 12 åren av borgerliga vårdvalsprivatiseringar har lett 
till splittrade vårdkedjor och bristande samverkan, vilket leder till att föräldrar och barn faller 
mellan stolarna. Bristande personalpolitik har skapat stora problem med kompetensförsörjningen. 
Det är hög tid att ändra kurs. 

Vi behöver stärka den psykosociala kompetensen inom förlossnings- och mödravården. 
Riskgrupper ska identifieras och behandlas i god samverkan med andra vårdaktörer. Vi kräver att 
alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att kunna 
fånga upp psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Med en tidigare och bättre eftervård – som ser 
till varje individs unika behov och förutsättningar – kan vi minska onödigt lidande. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ta ett samlat grepp runt den psykosociala eftervården för nyblivna föräldrar med en tydlig 
handlingsplan för uppföljning av föräldrars psykiska mående efter förlossningen 

2. den psykosociala kompetensen inom förlossnings- och mödravården stärks med 
utbildningsinsatser för alla inblandade i vårdkedjan. 



3. särskilda riskgrupper identifieras och behandlas i god samverkan med andra vårdaktörer. 
Uppfattningen om vilka som tillhör en riskgrupp behöver också breddas, och inte bara omfatta 
de som haft väldigt allvarlig psykisk ohälsa tidigare. 

4. alla får tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att kunna 
fånga upp psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. 

5. det idag enda efterbesöket på MVC delas upp i två delar, det första ca. 4 veckor efter 
förlossningen fokuserar på den nya förälderns psykiska mående. Det andra, ca. 8 veckor efter 
förlossningen, fokuserar på den fysiska läkningsprocessen.  

6. anta motionen som sin egen 

7. motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen samt kommun- och 
regiongruppen för genomförande  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G5  
En hälso- och sjukvård efter behov - skattepengar ska inte gå till läkarappar 
Unga S-kvinnor: Rebella 
 

Det behövs generell översyn vad gäller appläkartjänsterna enligt utredningen “Styrning för en 
mer jämlik vård” (SOU 2019:42). Medborgarnas gemensamma resurser ska inte gå till 
verksamheter som motverkar hälso- och sjukvårdslagens 3 kap. 1 §: “Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”  

Den ökade digitala tillgängligheten har främst tillfallit invånare med god eller genomsnittlig närhet 
till andra, mer lämpliga vårdgivare, samt god hälsa. Detta står i strid med målen om en jämlik vård 
och med hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser att vården ska fördelas efter människors 
behov. Appläkartjänster bidrar till icke önskvärd snedfördelnig av vårdutnyttjandet mellan olika 
grupper - digitala vårdtjänster konsumeras av personer i tätbebyggda områden med god 
tillgänglighet.  

Läkarappar styr inte vårdutnyttjande mot en lämplig vårdnivå. Enligt en studie har nio av tio 
digitala patienter inte tagit någon annan vårdkontakt i samma ärende vare sig före eller efter det 
digitala besöket, såsom fysisk primärvård eller ett samtal till 1177 Vårdguiden. I argumenten för 
nätläkare har framhållits att patienten kan direkt få träffa en doktor utan att slussas genom 
kontroller av sjuksköterskor. Detta synsätt gör det möjligt för att utnyttja dyr läkarhjälp för 
småkrämpor (t ex hosta) som en sjuksköterska kunde klara av - eller man inte över huvud taget 
behöver vårdens hjälp för att överleva. 

Läkarappar avlastar inte primärvården eller akuten. Tvärtom: användare av digitala vårdtjänster 
kontaktar fysiska vårdcentraler oftare än andra och gjorde inte färre akutbesök, enligt en studie 
som Läkartidningen har publicerat i oktober 2019.  

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv är det viktigt att vården prioriterar de med största behov. Att den 
digitala vården med nätläkare skulle gynna svaga grupper och äldre i samhället är helt fel. De som 
söker nätläkare är i huvudsak yngre välutbildade personer i större städer.  

Den allvarligaste kritiken mot konceptet med nätläkare ligger i svårigheten att ställa diagnos. 
Enligt Camtö (Centre for assessment of medical technology in Örebro), som har gjort en mycket 
omfattande litteratursökning av nätläkare, saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik 
via digitala vårdbesök. Förutom risken med felaktig diagnos finns faran för över- och/eller 
felutskrivning av medicin.  

Om Göran Stiernstedts förslag (SOU 2019:42) blir verklighet kommer de radikalt ändra 
förutsättningarna för nätläkarbolagen. Företagen skulle behöva vara fysiskt verksamma i alla 
regioner där de vill bedriva digital vård. Enligt hans förslag ska digitala vårdgivare integreras i den 
fysiska vården. Förhoppningsvis blir Göran Stiernstedts utredning första spiken i kistan för de 
välfärdsexperiment som regeringen Reinfeldt (M) genomförde: fritt vårdval, Lagen om 
valfrihetssystem (LOV), kömiljarden och fri etableringsrätt. Gemensamt för alla är att de har 
gynnat friska och starka medborgare på bekostnad av äldre och kroniskt sjuka. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra åt regionfullmäktigegruppen att skyndsamt verka för att sluta ersätta läkarappbesök hos 
aktörer som i dag verkar inom utomlänsvården och enbart erbjuder vård i digitala former 

2. verka för en hälso- och sjukvård efter behov där digital vård är integrerad i primärvården, där 
patienten vänder sig till samma aktör oavsett om det görs via digital väg eller via besök och där 



digitala vårdgivare behöver kunna tillhandahålla möjlighet till fysisk vård antingen genom egen 
försorg eller genom avtal med underleverantör 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G6  
Framtidstankar om institutionsvård för svårt sjuka personer 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

År 1995 genomfördes psykiatrireformen som syftade till att lägga ner mentalsjukhusen så att alla 
patienter skulle få möjlighet att leva ute i samhället. Deras institutionsliv var inte aktuellt längre. 

Idag ser vi konsekvensen av detta beslut. Den fråga som jag ställer mig är ifall vi offrade de 
psykiskt sjuka utifrån ett humanistiskt perspektiv. Andemeningen var i sin linda att betrakta som 
ett framsteg men i backspegeln kan vi idag konstatera att många fick det betydligt sämre 
beträffande sin livskvalitet. 

Andelen psykiskt sjuka som behöver en längre vårdform med trygghet beträffande de mest basala 
behoven ökar konstant. Det är personer med multipeldiagnoser, kognitiva nedsättningar, 
missbruksproblem. Listan är diger. Den gemensamma nämnaren för flertalet är att de i många fall 
saknar sjukdomsinsikt, de självmedicinerar utifrån vad som står närmast att finna, ofta droger, 
alkohol, lösningsmedel. Många återfinns idag i ett konstant utanförskap med påtaglig risk för att 
bli utnyttjad, för att hamna i kriminell verksamhet, utsätta sig för kroppslig förnedring och 
förstöra familjära relationer. 

Mitt förslag är att vi återinrättar institutioner som kan vara dessa personer behjälpliga under en 
längre vårdtid. Vi ger dem möjlighet till trygghet, tillit i form av förutsägbarhet beträffande 
rutiner, näringsrik mat och andra förutsättningar, som främjar en möjlighet att möta inre 
demoner med den värdighet som de har rätt att kräva. 

När TBC grasserade som värst byggdes ett flertal sanatorier. Min önskar är att vi kan få se en 
radikal förbättring i nutid för våra svårast psykiskt sjuka. Måhända kan tanken bli att bygga upp 
mentala sanatorier där värdegrunden utgår från de sjukas behov. Detta skulle på sikt även bli 
samhällsekonomiskt försvarbart. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm stad verkar för att utreda möjligheten att bygga vårdboenden 
för psykiskt sjuka  

2. uppmana Socialdemokraterna i Region Stockholm att verka för att utreda möjligheten att bygga 
vårdboenden för psykiskt sjuka  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G7  
Garantera barnomsorg på obekväm arbetstid 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

Den svenska barnomsorgen är en framgångshistoria. Den har frigjort främst kvinnor från att 
tvingas stanna hemma och ta hand om barnen under lång tid. Denna tillströmning av kompetens, 
kreativitet och arbetsvilja har kraftigt bidragit till att förbättra Sveriges ekonomi och höjt vår 
välfärd. 

Men barnomsorgen har blivit en klassfråga, eftersom den för många som tvingas ta arbete på 
obekväma arbetstider inte är tillgänglig. Detta är både ojämlikt, ojämställt och oekonomiskt. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att barnomsorg måste finnas tillgänglig när 
föräldrar arbetar, även på obekväma arbetstider. Det ska garanteras i lag, så att kommunerna blir 
skyldiga att erbjuda detta.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G8  
Lex Rasha – Kvinnans rätt till sin egen kropp 
Handels-sossen 
 

Lex Rasha - Låt inte fler kvinnor dö när de föder barn. Ett krav från medlemmar i 
Facebookgruppen RÄTTEN ATT VÄLJA KEJSARSNITT.  

En mamma har dött i sviterna av sin förlossning. En mamma som mödravården inte lyssnat på. 
En mamma som förlossningsvården inte tagit på allvar. I augusti 2019 fick vi läsa om den tragedi 
som drabbat Rasha och hennes familj. Med kunskap från sin svåra tidigare förlossning i Syrien 
och insikt i vad som var bäst för henne och det barn hon väntade framförde hon under hela sin 
graviditet, önskemål om kejsarsnitt till vårdpersonalen. Utan gehör och med tragisk utgång.  

Vi är medlemmar i FB-gruppen ”Rätten att välja kejsarsnitt”. En grupp med över 3500 kvinnor 
där många delar Rashas erfarenhet av att kämpa för att få föda med planerat kejsarsnitt. Vi 
beskriver våra upplevelser, stöttar och pushar varandra samt söker stöd hos varandra under 
processen.  

I Socialstyrelsens rapport ”Indikationer för kejsarsnitt på moderns önskan” ges riktlinjer för vad 
personalen inom den obstetriska vården ska ta hänsyn till vid en bedömning om en kvinna ska få 
föda med kejsarsnitt. Bland medlemmarna i vår FB-grupp framgår det tydligt att bedömningarna 
är godtyckliga och skiljer sig från sjukhus till sjukhus och läkare till läkare. Att som gravid kunna 
uttrycka sig kring sitt önskemål och argumentera för sin sak är avgörande. Det är inte ovanligt att 
kvinnor likt Rasha viftas bort som oförmögna att fatta beslut om sin egen kropp. Vården är inte 
likvärdig.  

Kvinnor som nekas snitt och i stället tvingas till en vaginal förlossning har konstaterats ha högre 
förekomst av PTSD och depression efter att barnet fötts än kvinnor som får föda på det sätt de 
önskar.  

Anekdotiskt från vår grupp verkar inte heller de påtvingade födslarna i sig särskilt lyckade. De 
som nekats planerade snitt har i många fall fått förlossningar som urartat i akuta snitt i stället. 
Den tid som kunde gått till att knyta an till sin bebis måste i stället läggas på att bearbeta ett 
förlossningstrauma. Graviditeten blir en utmattande dragkamp med vården i stället för en tid av 
förberedelse inför föräldraskapet.  

Forskning visar att de statistiska skillnaderna i utfall mellan planerat kejsarsnitt och planerad 
vaginal förlossning är små. Båda sätt att föda medför givetvis risker. Att föda barn är bland det 
farligaste du kan göra, oavsett förlossningsmetod men det är inte den beslutsfattande läkaren som 
får leva med konsekvenserna av det val som görs. Det är vi som föder som tvingas möta 
morgondagen med psykiska trauman och fysiska skador.  

För Rasha innebar det att hennes liv tog slut. Hennes två barn kommer att växa upp utan sin 
mamma. Många av oss har mött fantastiska läkare och barnmorskor som har en patientcentrerad 
vårdutövning. De väger sin professionella bedömning att inte göra mer skada än nytta mot 
kvinnans önskan och gör precis vad Patientlagen föreskriver – informerar om riskerna och 
presenterar alternativen. Men för att kunna hävda rätten till sin egen kropp ska man inte vara 
beroende av att möta rätt personer i mödravården. Det är en grundläggande rättighet, ett val som 
tillhör privatlivet, vilket Europadomstolen slagit fast i fallet Ternovszky vs Ungern.  

Därför kräver vi en ”lex Rasha”. Det är dags att förlossningsvården förstår att kvinnors rätt till 
självbestämmande innebär att man tar en önskan om snitt på allvar. Att man respekterar gravidas 
förmåga att göra ett informerat val och låter deras röst väga tyngst. Detta är en allvarlig fråga som 



egentligen borde vara mycket enkel, en kvinna måste ha rätten att själv både äga och bestämma 
över sin egen kropp. Det är hon som föder, ingen annan. Det är hennes kropp, ingen annans. 
Det är hon som bäst vet vad som känns tryggast, säkrast och lämpligast, det är hennes 
förlossning. Vi vill slå ett slag för att alla kvinnor ska bli bemötta med denna respekt och själva få 
bestämma hur hon vill föda sitt barn. Det som hände Rasha ska aldrig mer behöva drabba en 
kvinna igen. Barn ska inte behöva mista sin mamma på grund av att ett syskon föds. Man ska inte 
behöva mista sin partner bara för att man utökar familjen. Man ska inte behöva dö när man föder 
barn i Sverige år 2019. Låt inte hennes död vara förgäves. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna verkar för kvinnans rätt att själv äga och bestämma över sin egen kropp 
när hon föder barn. 

2. Socialdemokraterna verkar för att Patientlagen utvecklas och förtydligas med att bedömning att 
inte göra mer skada än nytta mot kvinnans önskan innebär att föderskan, efter information om 
risker kring de olika förlossningsmetoderna, själv har sista ordet kring beslut av 
förlossningsmetod. 

3. Socialdemokraterna verkar för att kvinnan inte ska behöva gå och må psykiskt dåligt under 
majoriteten av sin förlossning på grund av att hon måste bråka för att få igenom det sätt hon vill 
föda sitt barn på. 

4. Socialdemokraterna verkar för att kvinnan inte ska behöva eftervård för fysiska och psykiska 
trauman orsakad av att hon inte fick bestämma över sin egen kropp och över förlossningsmetod. 

5. S i Stockholm verkar för att Socialdemokraterna driver dessa frågor gentemot de politiska 
partierna i Sveriges Riksdag. 

6. S i Stockholm ställer sig bakom motionen i sin helhet och skickar den vidare till 
Socialdemokraterna i kommun, region och riksdag.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G9  
Låt Regionen äga och förvalta ambulansstationer och ambulansfordon 
S-sjuksköterskor, Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

I Region Stockholm är idag ambulanssjukvård lagt ut på entreprenad med ett 
upphandlingsförfarande. Det finns 4 aktörer som bedriver ambulanssjukvård.  

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) ägs av regionen och har ca 30% av 
upptagningsområdet. AISAB ansvarar för områdena Centrum och Mitt-Nord. 

Samariten Ambulans AB ansvarar för områdena Nord-Ost och Nord-Väst 

Falck Ambulans AB ansvarar för områdena Syd-Ost, Syd-Väst och Mitt-Syd 

Capio Läkarbilar AB ansvarar för akut- och jourläkarbilar i hela regionen. 

Vid varje upphandling så ändras eller flyttas ansvarsområdet och företagen byter stationer med 
varandra eller måste leta upp nya lokaler för verksamheten. I vissa fall har en ny entreprenör 
kommit in och då måste det bolaget hitta lokaler för verksamheten på väldigt kort tid. Stationerna 
hamnar på ställen som inte är anpassad för verksamheten och placeringen är inte den bästa för att 
vara så effektiv som möjligt.  

För att ha en långsiktig strategi för var ambulansstationerna finns borde stationerna placeras ut så 
att regionen får bästa nytta samt att personalen får bra arbetsförhållanden. Idag är det enbart 
AISAB som har ett långsiktigt arbete kring stationernas utformning och placering. Det är svårt 
för de andra bolagen att ha ett långsiktigt arbete kring detta då upphandlingen gör att 
investeringar av denna art inte lönar sig.  

När det gäller ambulansfordonen så är det stor skillnad vad det olika bolagen lägger på dessa. Det 
kan skilja sig upp till en miljon kronor på varje fordon. Skillnaden i priset gör att standarden på 
fordonen kan skilja sig markant.  

I den prehospitala vården är själva fordonet en stor del av vården och patienterna får idag olik 
behandling beroende på vilket bolag som kommer i den akuta situationen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Region Stockholm ska strategiskt placera ut samt äga och förvalta alla lokaler till 
ambulansstationer i hela regionen 

2. Region Stockholm ska äga och förvalta alla prehospitala fordon. 

3. anta motionen som sin egen 

4. skicka motionen vidare till socialdemokraterna i Region Stockholm för genomförande  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G10  
Missbruksvården behöver reformeras 
Kungsholmens s-förening 
 

Statens Institutionsstyrelse (SiS) tar hand om de som är dömda till vård enligt LVM (Lagen om 
vård för missbrukare) och de som är omhändertagna enligt LVU (Lagen om vård för unga). 
Erfarenheter i föreningen har visat att vården inte är så effektiv som man kan förvänta sig och 
lider av svårt av brist på välutbildad personal, dålig utvärdering av arbetsmetoder och för lite 
satsning på forskning. Vårdformen utreddes för några år sen men utredningsförslaget lades i 
malpåse. Vi efterlyser en ny utredning som ska leda till bättre resultat, bättre arbetsmiljö, kraftigt 
utökad forskning och välutbildad personal. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. SiS får anslag för att starta utbildning av behandlingsassistenter.  

2. ge SiS kraftigt ökade anslag till forskning om behandlingsmetoder.  

3. en ny utredning om tvångsvård av unga och missbrukare tillsätts.  

4. vården byggs ut så att man kan ge hjälp åt fler. 

5. kommunernas kostnader för placering på behandlingshem subventioneras av staten.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G11  
Nutritionsrelaterade hälsoproblem är kostsamt för både individ och samhälle 
Södra kvinnoklubben 
 

Sverige befolkas idag av allt större grupper äldre och barn. Det kräver ett helhetsgrepp i frågan 
nutrition och ohälsa, för att sänka sjukvårdskostnaderna och förbättra folkhälsan.  

När det gäller äldre har forskningen i flera undersökningar visat att näringsproblem bland vissa 
grupper är ofta förekommande. Att näringsproblemen riskerar att leda till ökad ohälsa. 
Länsstyrelsen har funnit stora kvalitetsskillnader mellan landets olika kommuners 
måltidsverksamhet för äldre. Kommunerna uppvisar stora skillnader i utvecklingen av 
kvalitetssystem för kost och näring. Men det får inte vara så att den som blir äldre, ska ha tur att 
råka bo i en kommun där det fungerar väl. Frågan är en nationell angelägenhet. 

Den stora skillnaden i landets kommuner pekar mot att de lagar som styr frågan idag inte är 
tillräckliga, eller att det våra lagar föreskriver fallerar vad gäller utförandet och kontrollen. 
Situationen pekar med största sannolikhet mot att det kan behövas tydligare nationella lagar vilka 
ställer krav på såväl offentlig- som privat driven vård- och omsorg. Lagstiftningen bör ställa krav 
på rätt kompetens vid våra vård- och omsorgsinrättningar. Att ett strategiskt arbete med 
kontinuerlig kontroll och uppföljning ska vara obligatorisk.  

Nutritionsrelaterade hälsoproblem för grupperna unga och äldre kan försämra den fysiska, 
mentala och sociala funktionsförmågan. Tillstånden innebär även ökad risk för uppkomst av 
andra riskfaktorer exempelvis sömnproblem, fallolyckor, annan samtida sjuklighet samt en förtida 
död.  

En relevant fråga är hur många läkarbesök och medicinförskrivningar som skulle kunna minskas 
ned om vi fattar ett beslut om att ta ett helhetsgrepp på situationen? Och finner ut en modell för 
en övergripande samverkan i frågan som skär igenom de olika berörda politikområdena? 

Nutritionsrelaterad ohälsa är vanligt förekommande både bland gruppen äldre och övrig 
befolkning. Problemen är kostsamma för både individ och samhälle och orsakar lidande. 
Hälsoproblemen berör alla medicinska specialiteter. Några särskilt stora problemområden som 
dominerar är övervikt/fetma, kroniska sjukdomar, cancer, anorexia nervosa, multisjuka äldre 
personer, diabetes, överkänslighet/ allergi. 

Det behövs införas en medicinsk specialitet som håller ihop detta problemområde ur tre olika 
aspekter: diagnostik och behandling, undervisning och forskning. Och som i modifierad form 
även ska kunna användas för andra vårdutbildningar samt utbildning inom omsorgsyrken.  

Exempel på frågor om mat/näring/nutrition som nämnts ovan berör alla medicinska specialiteter 
och många vård- och omsorgsyrkesgrupper. Det gör det nödvändigt att undervisningen i klinisk 
nutrition integreras med många andra ämnen. En ”kostanamnes” bör även inkludera 
förutsättningar för inköp, tillagning och ätande. Vi talar om ekonomi, kunskaper, social situation, 
måltidsmiljö, ät-ställning, rörlighet, tuggning, sväljning etc. Det behövs mer kunskaper om 
nutritionsrelaterade hälsoproblem bidrar till att en stor grupp äldre rapporterats vara 
övermedicinerade. Vi kan heller inte uppdra åt kök att tillaga samma kost för äldre och yngre 
inom välfärdsverksamheter, det blir kontraproduktivt ur folkhälsosynpunkt. Olika åldersgrupper 
och olika ohälsotillstånd har vitt skilda näringsbehov.  

Frågan har som beskrivits flera dimensioner. Ett samlat grepp krävs för att få ned såväl fysisk 
som psykisk nutritionsrelaterad ohälsa och kostnaderna för dessa. Det handlar om utbildning, 
diagnos, behandling samt översyn av rådande lagar och kontrollen av hur dessa efterlevs. 



 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ställa sig bakom motionen  

2. motionen överlämnas till riksdagsgruppen för åtgärd, 

3. motionen överlämnas till regionfullmäktigegruppen för åtgärd 

4. man skyndsamt utreder frågeställningar som lagts fram i motionen 

5. man undersöker om det krävs en modell för en övergripande samverkan i frågan som skär 
igenom berörda politikområden.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G12  
Obligatorisk donering av organ det är brist på ska vara fallet för nyligen avlidna 
SSU Stockholm 
 

Organdonation bör alltid ske efter död så att fler kan överleva, vid brist eller beräknad framtida 
brist så att fler människor överlever och färre organ slösas. Rika i överklassen har 

fördelen att kunna åka utomlands och köpa organ olagligt, där organen ofta tas från någon som 
mördats - detta skulle ta slut om organdonation blev obligatoriskt. De flesta döda 

kroppar eldas upp, men vilka tror ni är de som bevarar sina kroppar överhuvudtaget? Vilka tror 
ni har råd med det? 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. alla ska vara inskrivna i donationsregistret men ska kunna skriva ut sig.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G13  
Patientens rättigheter vid privat vård 
Maria Södra stations s-förening 
 

Synpunkter eller klagomål på vård kan göras till patientnämnden i Region Stockholm. Vid 
klagomål mot privatläkare med ett äldre avtal med Regionen har patientnämnden inte lika 
långtgående kontrollmöjligheter som för läkare med nyare avtal. Detta ger en orättvis konkurrens 
och riskerar patientens rättigheter. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. äldre avtal med läkare ses över och sägs upp om de inte medger de kontroller som kan göras 
enligt de nyare avtalen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G14  
Psykisk ohälsa hos äldre 
Seniorsossarna, Södra kvinnoklubben 
 

De senaste åren har psykisk ohälsa ökat. En bortglömd grupp på det området är den äldre 
befolkningen. En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom alternativt använt 
psykofarmaka. Självmordsfrekvensen är dubbelt så hög bland män över 84 år som i befolkningen 
i stort. En procent av alla män i åldersgruppen går i suicidtankar och den siffran är högre bland 
dem som har en funktionsnedsättning eller som känner sig socialt exkluderade. Det är ett 
problem som behöver uppmärksammas mer. 

Socialstyrelsen visar också i en rapport att personer 65 år eller äldre med psykisk ohälsa mer 
sällan träffar en specialist. I stället får de äldre oftast vård inom primärvården.  

Det här är inte bara ett område som är eftersatt i den allmänna debatten. Området är också 
eftersatt inom forskningen och inom vården. Kunskaperna på området är svaga och personalen 
har inte fått tillräcklig utbildning inom just området äldres psykiska ohälsa. 

Det är inte så enkelt som att all psykisk ohälsa är likadan och kan behandlas på samma sätt. 
Vilken åldersgrupp man tillhör spelar roll. Därför behövs en särskild inriktning för psykiatri som 
möter äldre personer. 

Inom Region Stockholm hänvisas personer över 65 år oftast till primärvården. Där är dock 
kunskaperna om psykisk ohälsa mycket dålig. Det resulterar därför ofta i ökad utskrivning av 
psykofarmaka, vilket inte alltid är lösningen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. behovet av utbildningsinsatser och bristen på besök hos specialist vid äldres psykisk ohälsa 
beaktas och åtgärdas, enligt ovan, 

2. självmordsfrekvensen för äldre män uppmärksammas mer och förebyggande åtgärder ökar,  

3. motionen bifalls och översändes till regionfullmäktigegruppen  

4. motionen bifalls och översändes till riksdagsgruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G15  
Stoppa gräddfilerna i den skattefinansierade vården 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening, Skärholmens s-förening 
 

Under senare år har utbudet av privata sjukvårdsförsäkringar ökat. Dessa är dock i allmänhet inte 
självständigt organiserade, utan bygger på att privata försäkringsbolag köper behandlingar i den 
offentligt finansierade vården. Eftersom dessa behandlingar utgör en extrainkomst för 
vårdinrättningarna skapas i praktiken gräddfiler, där offentligt finansierad vård inte fördelas efter 
behov. Köerna för patienter utan privat försäkring växer som en följd av att andra får gå före. 

Vissa företag erbjuder numera sådana privata sjukvårdsförsäkringar till sina anställda, men då 
endast till de som bedöms som “fullt arbetsföra”. Forskaren Jens Lapidus uppmärksammade i en 
debattartikel i Expressen (22 september) att även offentligt ägda arbetsplatser har börjat med 
detta. Antagligen har de inte insett att det innebär att de försämrar tillgången på vård för de 
anställda som inte bedöms vara “fullt arbetsföra” - det vill säga de som sannolikt har störst behov 
av vården! 

Som vi har sett i USA:s sjukvårdsförsäkringssystem innebär sådana lösningar också alltid att 
försäkringsbolagen försöker bli av med sina åtaganden när någon drabbas av en allvarlig sjukdom, 
exempelvis genom att hävda att de hade nedsatt hälsa redan när försäkringen tecknades och att 
den därför inte är giltig. Den här utvecklingen är därför skadlig både för de som inte får privata 
sjukvårdsförsäkringar, men också för de som får dem och invaggas i en ofta falsk trygghet. 

Det bör i ett fritt land finnas utrymme att låta människor teckna allehanda försäkringar. Däremot 
bör våra skattepengar inte kunna användas för att bygga upp system som undergräver de 
allmänna trygghetssystemen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att behandlingar finansierade av privata 
försäkringar inte ska få förekomma på vårdinrättningar som erhåller offentlig finansiering.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G16  
Upphandling i sjukvården 
Stureby s-förening 
 

Med anledning av aktuella felslagna upphandlingar i sjukvården verkar det som balansen mellan 
kostnader och patientsäkerhet bör ses över. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Regionsfullmäktige och Socialdemokratiska partiet ser över ett ev. lagstiftningsbehov för 
upphandling. 

2. Socialdemokratiska partiet överväger inrättande av central myndighet för kompetensstöd och 
tillsyn.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G17  
Utred möjligheten till dödshjälp i Sverige 
Wohlner, Ellis 
 

En viktig princip i Sverige är att varje människa har bestämmanderätt över sin vård och 
behandling – även i livets slutskede. Ingen behandling får påbörjas utan att patienten är 
informerad och samtyckt, och patienten har ovillkorlig rätt att avstå från eller avbryta behandling 
– även om detta skulle leda till döden. Dock, om man har en svår icke behandlingsbara sjukdom 
och befinner sig i ett tillstånd av oacceptabelt lidande där döden är nära förestående, är det inte 
möjligt att få läkarhjälp att avsluta livet på ett värdigt sätt. Hjälp till självmord är inte olagligt, men 
en läkare eller sjuksköterska som medverkar skulle riskera förlora sin legitimation. 

Mätningar visar att över 80 % av svenska folket är för egenmakt vid livets slut. Välreglerade lagar 
som tillåter dödshjälp på patientens frivilliga begäran finns i Nederländerna, Belgien, 
Luxembourg, Schweiz, Kanada, 9 delstater i USA, en delstat i Australien, och i Colombia. På flera 
ställen är dödshjälp en del av palliativvård. Erfarenheterna är goda. Delstaten Oregon i USA har 
haft lag sedan 22 år som tillåter läkare under stränga förutsättningar att förskriva en 
dödsbringande medicin som patienten själv tar. Dödshjälpen svara för ca 0,4 % av dödsfallen i 
delstaten; omsatt till Sverige skulle det handla om endast ca 360 dödsfall per år. Statens 
medicinska och etiska råd, SMER, har två gånger de senaste 10 åren föreslagit en statlig utredning 
om möjlighet till dödshjälp i Sverige, senast för två år sedan 
(http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/). 

Yrkande 

att Seniorsossarna antar motionen som egen och överlämnar till partidistriktet som uppmanas 
driva saken vidare inom partiet. 

Utlåtande 

Seniorsossarna bildades för 2,5 år sedan. Frågan om möjlighet till dödshjälp i Sverige är ingen 
fråga som föreningen ännu diskuterat eller beslutat om. Om önskemål finns kan Seniorsossarnas 
årsmöte i verksamhetsplan för 2020 planera ín ett möte om frågan. Innan en diskussion eller 
belysning skett av frågan kan det inte vara aktuellt att bifalla en motion. 

Seniorsossarnas medlemsmöte den 23 november 2019 beslöt att motionen sänds som enskild till 
partidistriktets årsmöte 2020 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. motionen bifalls och frågan drivs vidare inom partiet  
 
Motionen avslagen av Seniorsossarna och skickas därför in som enskild 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G18  
Utveckling av Dalens sjukhus 
Dalens s-förening, Enskede s-förening 
 

Vårdutvecklingen i södra Stockholm står ej i relation till befolkningsutvecklingen. 

Den alltmer accelererande utbyggnaden i stadsdelsområdet innebär att befolkningsutvecklingen 
ökat i rasande takt och vi är idag dryga 100.000 (hundra tusen) invånare. 

Det motsvarar ett av många landstings/regioners tredjedel av befolkningen! I dessa 
landsting/regioner finns i allmänhet ett specialistsjukhus och flera mindre akut/närsjukhus. 

I vårt närområde finns Dalens sjukhus som borde vara såväl en bra grund som utomordentlig 
resurs att ta tillvara. Här finns t ex korttidsboende, röntgen, sjukgymnastik, vårdcentral med 
laboratorium. Det finns också outnyttjade lokaler som borde tillvaratas för att förbättra det stora 
behov av vårdutveckling som befolkningsunderlaget kräver. 

Dalens sjukhus har onekligen goda förutsättningar för att bli ett närsjukhus. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. uppdra till regionfullmäktigegruppen att utreda förutsättningarna så att Dalens sjukhus blir ett 
närsjukhus för södra Storstockholmsområdet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G19  
Vi säkrar trygg vård och omsorg genom en ettårig civiltjänst 
Hässelby Villastads s-förening 
 

Sveriges vård och omsorg står inför stora utmaningar. Äldre blir fler och äldre förtjänar värdigt 
omhändertagande. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) konstaterar i en rekryteringsrapport 
för 2018 att antalet anställda inom välfärden behöver öka med knappt 200 000 personer fram till 
år 2026. Samtidigt går drygt 300 000 av välfärdens medarbetare i pension under samma period. 

Brist på personal och kommunernas finansiella situation kräver nya lösningar. Vårt förslag bidrar 
till att lösa dessa utmaningar och minskar även ungdomsarbetslösheten samtidigt som en stor del 
av befolkningen i Sverige utbildas i vård och omsorg. 

Många arbetsuppgifter och ärenden i hemtjänst och äldrevård kan genomföras efter en relativt 
kort utbildning. Sådana uppgifter kan bl a vara: hjälp vid uppstigning, hjälp med dusch och 
personlig hygien, laga mat, städning, hjälp med toalettbesök, följa med och handla mat, följa med 
vid läkarbesök och till apotek, gå tillsammans till banken och ledsaga vid promenader. 
Undersköterskor och sjuksköterskor ska inte ersättas men avlastas och kan därmed fokusera på 
patienter som kräver hjälp av personal med medicinsk utbildning. 

Alla unga vuxna i Sverige ska, oavsett av kön eller religion ges möjligheten att efter utbildning 
genomföra civiltjänst, upp till ett år. 

I Europa erbjuder tre länder – Finland, Schweiz och Österrike - en civiltjänst i liknande 
utformning, som föreslås i denna motion, med skillnaden att i dessa länder är tjänsten ett 
alternativ till obligatorisk militärtjänst. I dessa länder utförs tjänster inom vård- och omsorg, hos 
brandkåren, i andra sociala områden och miljöarbeten av unga vuxna i civiltjänst. I vår motion är 
tjänsten utformad som frivillig tjänst. 

Underlaget per år är kring 110 000 (genomsnittlig födda barn per år). En rimlig utbildning ingår. 
En grundutbildning i vård och omsorg i 4 veckor kan introduceras som kurs på gymnasiet, vilken 
även kan genomföras under sommarlov. Om det behövs utbildning för en viss placering utöver 
denna grundkurs, ska ännu en kurs, t.ex. 4 veckor, erbjudas med särskilt inriktning på vald tjänst. 

Civiltjänsten avlönas på rimliga nivåer. Vi föreslår att företag och organisationer som använder 
sig av civiltjänst ska betala lönen vilket minimerar risken för fusk. Om staten ska ge bidrag eller 
skattelättnad till företag måste utredas. När företag själv står för kostnaderna kan det förmodas 
att meningsfulla tjänster erbjuds. Utbildning och lön under utbildningen kan finansieras av staten, 
regionen eller kommunen. Genomförd period ska även vara meriterande vid ansökan till högre 
studier. 

Civiltjänsten kan påbörjas på kommunal, regional och landstingsägda vård- och sociala 
inrättningar och sedan utökas till motsvarande privata. Det finns också förhoppningen att flera 
vidareutbildar sig efter civiltjänsten och stannar i yrket. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. i enlighet med motionens intentioner arbeta för introduktion av en (upp till) ettårig civiltjänst.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Lowisa Anderzon, Mirja Räihä 

 
Motion G20  
Åldersgränsgräns för gratis mammografi 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening, Östermalm-Gärdets s-förening 
 

Via mammografi upptäcks fem cancerfall per 1000 undersökta kvinnor. 

Mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer med mellan 20 och 40 procent 
beroende på ålder. Hos kvinnor som hörsammar kallelsen minskar risken att dö i bröstcancer 
med upp till 50 procent. 

(Källa: Vårdguiden Stockholms läns landsting) 

Under 2016 avled totalt 1952 kvinnor i åldern 15 år och äldre i Sverige, vilket motsvarar 47 
dödsfall per 100 000 kvinnor. Flest dödsfall per 100 000 kvinnor var det i åldern 85 år och uppåt. 

Stockholms läns landsting erbjuder gratis mammografiscreening för kvinnor i åldrarna 40 – 74 år. 
Kallelse till mammografi upphör helt vid fyllda 74 år. 

(Källa: Folkhälsomyndigheten) 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. gränsen för kallelse till gratis mammografiscreening upphör eller förlängs 

2. motionen antages av Stockholms partidistrikt 

3. motionen överlämnas till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen för utredning av 
möjligheten att ta bort/förlänga åldersgränsen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion GKongress  
Avgiftsbefria tandvård för studenter och pensionärer 
SSK 
 

Tänderna är en del av kroppen. 

Så låter det ofta när man debatterar avsaknaden av en allmän tandvårdsförsäkring. Det 
argumentet är helt rätt. Det som också stämmer är dock den krassa verkligheten att en sådan 
omfattande reform ligger långt fram i tiden, den är helt enkelt väldigt dyr. 

Det betyder däremot inte att vi ska sluta bygga ut rätten för tandvård till alla. Under 
mandatperioden 2014-2018 införde den Socialdemokratiska regeringen avgiftsbefriad tandvård 
för unga upp till 24 år. Det är bra, men inte tillräckligt. Nästa steg i den utbyggda 
tandvårdsförsäkringen bör ligga i att avgiftsbefria tandvård för studenter och våra pensionärer. I 
takt med att allt fler pluggar högre upp i åldrarna är det rimligt att samhället ska trygga 
omkostnaderna för tandvård för studenter som är lite äldre, samt för de som har arbetat ett helt 
yrkesliv. 

En student ska oroa sig för nästa tenta, inte nästa tandvårdsräkning. Idag betalar många studenter 
ockerhyror och studentlitteratur, något som tynger plånboken. Att då dessutom behöva bekosta 
en dyr tandoperation kan bli förödande för den enskilda studentens ekonomi. För våra 
pensionärer som arbetat ett helt yrkesliv borde det vara en självklarhet att 

samhället ger de möjlighet till en god tandhälsa oavsett tjocklek på plånboken. Plikt och rätt gäller 
även tänderna; har du betalat skatt hela livet ska samhället självklart garantera dig vård för hela 
kroppen. 

Det ligger i hela samhällets intresse att människor som pluggar eller arbetat ett helt yrkesliv inte 
ska skuldsätta sig för att vara vid god tandhälsa. Därför bör nästa tandvårdsreform se till att 
studenter oavsett ålder ska behöva betala för tandvården. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för avgiftsfri tandvård för studenter med giltig legitimation 
och för pensionärer 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

3. Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion GKongress  
Från skuldbeläggning till skademinimering 
Kungsholmens s-förening 
 

Inledningsvis vill jag i denna motion klargöra att narkotika är ett stort samhällsproblem. Vår 
utgångspunkt är att droger är ett hinder för värdighet, frihet och jämlikhet. Missbruket kostar 
samhället enorma resurser och stort mänskligt lidande. Det långsiktiga målet för 
narkotikapolitiken måste fortsatt vara ett narkotikafritt samhälle. Frågan är med viken metod 
målet ska nås och framförallt till vilket pris.  

Svensk narkotikapolitik är i många delar en produkt av psykiatrikern Nils Bejerots forskning på 
experimentet med legalförskrivning av amfetamin under 1960-talets senare del. Redan då fick 
Bejerots metod och (statistiska) modeller omfattande kritik från epidemiologer och sociologer. 
Bejerot var förutom läkare och forskare också en skicklig opinionsbildare, hans idéer om en 
extremt restriktiv narkotikapolitik kom att få starkt gehör hos beslutsfattare. 

Med facit i hand kan det konstatera att Bejerots linje inte fungerat. Sverige har under delar av 
2010-talet haft högst narkotikadödlighet i hela EU. Vid den senaste mätningen, från 2017, hade vi 
näst flest. 

Samhället måste sluta betrakta missbrukare som brottslingar. Att använda droger är snarare ett 
långsamt självmord än ett brott. Ska vi stoppa narkotikan så måste resurser främst läggas på att 
komma åt handeln med droger, helst redan där den tillverkas eller vid vårt lands gränser. Att 
däremot ”jaga” missbrukare kommer inte minska problemen narkotikan för med sig. En 
missbrukare som inte vill sluta eller som inte får behandling kommer inte heller sluta. En 
missbrukare som riskerar att gripas och åtalas kommer att hålla sig undan från myndigheter, och 
därmed den hjälp de kan erbjuda.  

SKL vill att regeringen utreder om det ska vara lagligt att använda narkotika. Det är en linje som 
jag som motionär delar. Jag tror att det finns flera fördelar med en avkriminalisering av bruk. 
Fokus i en sådan utredning bör ligga på ”tyngre” droger. Men även om jag som motionärer är 
tveksamma till att avkriminalisera bruk av hasch och marijuana så är det ändå rimligt att 
utredningen tittar förutsättningslöst på avkriminalisering av alla typer av droger. 

Det finns redan idag åtgärder som skulle kunna minimera skadorna för de som idag sitter fast i ett 
missbruk. Ett exempel är sprututbytesprogram. Det borde vara obligatoriskt för samtliga regioner 
i Sverige att erbjuda sprututbyten. Allt annat är att stillasittande se på när sjukdomar sprids mellan 
sprutnarkomaner. Det kan vi aldrig acceptera. 

Kopplat till regionernas roll bör också det delade ansvaret för missbruksvården avskaffas. Det 
bästa vore om sjukvården (det vill säga regionerna) tog det fulla ansvaret för missbruksvården. 
Men även socialtjänsten ta sitt ansvar för bostadsförsörjning och andra typer av stöd ut ur ett 
missbruk, men själva vården kan inte delas mellan två huvudmän. 

Som motionär tror jag dock inte att detta kommer att räcka. Vi bör gå ett steg till och ge en 
storstadsregion ett pilotprojekt där missbrukare ska kunna ta droger i en kontrollerad miljö så 
kallade ”injektionsrum”. Det skulle vara en enormt skademinimerande åtgärd, inte bara för 
missbrukarna utan även för andra människor i samhället som inte behöver riskera att komma i 
närheten av missbruket.  

Den svenska narkotikapolitiken måste präglas av iden att vi ska sluta skuldbelägga och börja 
skademinimera. 
 



Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna ställer sig bakom SKLs krav på en utredning som undersöker om 
narkotikabruk bör avkriminaliseras och om lagen från 1988 fått den effekt som avsågs. 

2. Socialdemokraterna driver att samtliga regioner i Sverige ska införa sprututbyten. 

3. Socialdemokraterna driver att missbruksvården ska ha en huvudman och att det ansvaret läggs 
på landets regioner. 

4. Socialdemokraterna tar initiativ till försök med så kallade ”injektionsrum” i någon av 
storstadsregionerna. 

5. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen. 

6. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: G. Vård/Omsorg 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion GKongress  
Utred möjlighet till dödshjälp i Sverige 
Kungsholmens s-förening 
 

En viktig princip i Sverige är att varje människa har bestämmanderätt över sin vård och 
behandling – även i livets slutskede. Ingen behandling får påbörjas utan att patienten är 
informerad och samtyckt, och patienten har ovillkorlig rätt att avstå från eller avbryta behandling 
– även om detta skulle leda till döden. Dock, om man har en svår icke behandlingsbara sjukdom 
och befinner sig i ett tillstånd av oacceptabelt lidande där döden är nära förestående, är det inte 
möjligt att få läkarhjälp att avsluta livet på ett värdigt sätt. Hjälp till självmord är inte olagligt, men 
en läkare eller sjuksköterska som medverkar skulle riskera förlora sin legitimation. 

Mätningar visar att över 80 % av svenska folket är för egenmakt vid livets slut. Välreglerade lagar 
som tillåter dödshjälp på patientens frivilliga begäran finns i Nederländerna, Belgien, 
Luxembourg, Schweiz, Kanada, 9 delstater i USA, en delstat i Australien, och i Colombia. På flera 
ställen är dödshjälp en del av palliativvård. Erfarenheterna är goda. Delstaten Oregon i USA har 
haft lag sedan 25 år som tillåter läkare under stränga förutsättningar att förskriva en 
dödsbringande medicin som patienten själv tar. Dödshjälpen svara för ca 0,4 % av dödsfallen i 
delstaten; omsatt till Sverige skulle det handla om endast ca 360 dödsfall per år. Statens 
medicinska och etiska råd, SMER, har två gånger de senaste 10 åren föreslagit en statlig utredning 
om möjlighet till dödshjälp i Sverige, senast för två år sedan 
(http://www.smer.se/rapporter/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/). 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. tillsätta en statlig utredning om möjlighet för dödshjälp  

2. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen samt 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H1  
Behoven först - stoppa utförsäljningen av välfärden 
Hammarbyhöjden-Björkhagens s-förening 
 

Det behöver sättas stopp för den övertro som borgerligheten har på att marknaden sköter 
verksamheter bäst, oavsett vilka marknader det är. Välfärden är nämligen inte vilken marknad 
som helst. Den är tänkt att låta den med störst behov gå först. Detta bör rimligtvis avgöras av 
politiskt folkvalda företrädare, inte marknaden själva. Idag sker det dock inte nödvändigtvis på 
det viset och det borgerliga skyltfönstret i Stockholm NKS är ett tydligt exempel på hur fel det 
går när marknadsintressen får styra. 

Enligt Region Stockholms egen rapport ”Vårdval 10 år” så går fler personer från socioekonomisk 
starka grupper till doktorn än personer med större vårdbehov. Diagnosen ”hosta” ökade med 85 
% mellan 2015 och 2016. Det är något som inte stämmer här.  

I en annan artikel i Dagens Nyheter, skriven av 153 barnläkare, skriver man ”Eftersom den 
privatdrivna vården har skrivna kontrakt med Region Stockholm kan inte besparingar ske där. I 
stället görs besparingar i den landstingsdrivna vården, det vill säga vården av de svårast sjuka 
patienterna.”  

Det finns givetvis ytterligare exempel inom bl.a. skolväsendet och äldreomsorgen, där 
vinstintresset och privatiseringsivern lett till stora negativa och irreversibla konsekvenser för såväl 
individer och samhället.  

Den offentliga välfärden med skola, vård och omsorg, bör inte tillåtas säljas ut eller urholkas till 
den grad att den slutligen helt vittrar sönder. Socialdemokraterna i Stockholm bör därmed stå i 
frontlinjen för traditionella socialdemokratiska värderingar om att välfärden ska finnas på lika 
villkor för alla, oavsett utbildningsnivå eller plånbok. I det ingår rimligen även att se till att stora 
summor skattepengar inte läcker till privata fickor eller skatteparadis, utan går till de verksamheter 
de är tänkta för och är tillgänglig för alla medborgare. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för ett vinstförbud inom välfärden.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H2  
Effekter av utförsäkringarna 
S-2000 
 

Trots en massiv kritik från remissinstanserna ändrades Lagen om Allmän Försäkring 2008 så att 
ett mycket stort antal personer fick avslag på ansökan om fortsatt sjukpenning, tidsbegränsad 
sjukersättning eller sjukersättning tillsvidare. Vi införlivade begreppet ”utförsäkrad” i vårt 
vardagsspråk. 

93 000 hade tidsbegränsad sjukersättning som inte förnyades och ett stort antal personer fick 
sjukpenningen indragen när de passerat en tidsgräns - den så kallade stupstocken. 

Den politiska debatten har nästan enbart handlat om tidsgränsen. Men en annan viktig effekt är 
att de som tidigare fått någon form av sjukersättning blev av med sin sjukpenningplacering, dvs. 
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI).  

Det är hög tid att utvärdera effekterna av dessa förändringar. Ingen ska i efterhand kunna säga att 
vi inte tog reda på hur det faktiskt gick.  

• Hur många av de utförsäkrade har återkommit i arbete på den reguljära arbetsmarknaden?  

• Hur många har överhuvudtaget fått någon som helst form av arbete?  

• Hur många har blivit återförsäkrade?  

• Hur många fick sin standard sänkt och förblev permanent fattiga? 

• Kan man konstatera någon överdödlighet i dessa grupper efter det att reglerna ändrades?  

• Kan man se om självmordsfrekvensen ökat? 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen utreds  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H3  
Fri från våld - en mänsklig rättighet 
SSU Wasastan, SSU Stockholm 
 

Mäns våld är ett av de tydligaste bevisen på att de är överordnade i vårt samhälle. En av de 
tydligaste följderna av att vi lever i ett samhälle som under hundratals, om inte tusentals år 
präglats av patriarkala strukturer. Det sker i form av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Större 
delen av detta våld sker innanför hemmets väggar, med en närstående som våldsutövare. Det är 
enormt svårt för den våldsutsatta att lämna förövaren, av många olika anledningar. En av de 
största praktiska svårigheterna är det faktum att många våldsutsatta inte har de ekonomiska 
förutsättningarna att lämna sina män. Det är en fråga om klass. Därför menar jag att det är rimligt 
att staten tar ett ökat ansvar för att se till att våldsutsatta personer har möjligheten att lämna 
förövaren, i form av ekonomiskt bistånd. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. personer ska kunna söka ekonomiskt bidrag för att kunna lämna sina våldsutövare.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H4  
Friskvårdskort till personer som omfattas av LSS/Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade. 
Örby s-förening 
 

Personer med utvecklingsstörning utan förvärvsarbete har dokumenterat sämre hälsa än 
befolkningen i övrigt. Orsakerna är flera, men den främsta är dålig ekonomi. Man har inte råd att 
betala inträde på bad eller skaffa gympakort. Örby Socialdemokrater anser därför att Stockholms 
stad och stadsdelsförvaltningarna ska medverka till att personer med utvecklingsstörning får en 
bättre hälsa. Ett sätt är att erbjuda gratis friskvårdskort och att detta friskvårdskort gäller som 
inträde till alla kommunens fritidsanläggningar. 

Om ett sådant friskvårdskort skulle införas bör Stockholms stad utvärdera om detta 
friskvårdskort haft en positiv påverkan på denna grupps hälsa.  

Läs mer om ekonomiska förutsättningar samt hälsa för personer med utvecklingsstörning i 
rapporterna  

Fångad i fattigdom:  

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fangad-i-fattigdom  

Alltjämt ojämlikt:  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2010-6-
21.pdf 

Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning:  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-
grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/ 

Idrottsförvaltningen har tagit fram rapporten:  

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i 
gruppbostad i Stockholms stad.  

https://www.unglivsstil.org/wp-content/uploads/2019/01/Fritiden-f%C3%B6r-personer-i-
gruppbostad.pdf 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt verkar för att Stockholms stad beslutar om att 
finansiera friskvårdskort för alla med LSS-insatsen gruppbostad och/eller daglig verksamhet och 
att detta friskvårdskort gäller som inträde till alla kommunens fritidsanläggningar. 

2. Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt verkar för att Stockholms stad utvärderar om 
finansiering av friskvårdskortet haft en positiv påverkan på denna grupps hälsa.  

3. Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt tar denna motion som sin egen motion till 
fullmäktigegruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H5  
Försäkringskassan och regler för sjukpenning 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

Det är många människor som vittnar om problem med Försäkringskassan, sjuka blir inte 
beviljade sjukpenning, Det fungerar inte mellan sjukskrivande läkare och f-kassans handläggare. 
Sjuka tvingas överklaga, om de orkar, och får under denna tid inga pengar från kassan, Vad 
tänker vi att de ska betala hyran med? Och vad ska de köpa mat för? Vi kritiserade, med emfas, 
under Alliansens regeringsperiod den så kallade stupstock de införde. Nu har vi själva en regel 
om 180 dagar, sedan ska en vara helt återställd, en ska inte ens vara deltidssjuk. Människor 
tillfrisknar inte fortare för att de inte blir beviljade sjukpenning utan oroas i sin dagliga 
försörjning, och när det väl beviljas dröjer utbetalning. I avvaktan på eventuella lagändringar bör 
regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ändras. Vi håller på att tappa vår roll som 
landets främsta politiska garant för en jämlik välfärd. Det är bråttom! 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt uppmanar regeringen att skyndsamt ser över regleringsbrev och ändra 
lagar som gäller Försäkringskassans uppdrag avseende sjukpenning 

2. Stockholms ledamöter i riksdagsgruppen verkar för att regeringen skyndsamt ser över 
regleringsbrev och ändra lagar som gäller Försäkringskassans uppdrag avseende sjukpenning  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H6  
Inför en statlig myndighet som utreder polisen! 
SSU Stockholm 
 

Det är inte ovanligt att poliser missbrukar sitt våldsmonopol. Trots detta är polismyndigheten 
den enda myndigheten som granskar sig själv. Här måste det ske en förändring, och det är 
framför allt en viktig fråga i kampen mot rasprofileringen inom polisen.  

“Rasprofilering kan utövas av andra än poliser men de konsekvenser som polisens agerande får 
för offrena är unika, då polisen har lagstiftat våldsmonopol i landet”, skriver Irene Molina som är 
professor i kulturgeografi. Om en person utsätts för polisbrutalitet, ska den då tvingas anmäla det 
till polisen? I förlängningen blir det också en fråga om tilltron till rättsväsendet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. en myndighet som utreder brottsanklagelser mot poliser och åklagare införs. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om att införa en statlig myndighet som utreder 
brottsanklagelser mot poliser och åklagare.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H7  
Kollo för äldre 
Spånga-Bromstens s-förening 
 

Samhällets ansvar för de äldres välbefinnande borde kunna innefatta en kollo-verksamhet. 

Många äldre lever i ensamhet och har svårt att komma ut för att få miljöombyte och träffa 
likasinnade. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. kommunen ska kunna erbjuda de äldre längre och/eller kortare perioder av rekreation i trevliga 
miljöer.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H8  
Kooperativ har en roll i välfärdssektorn 
S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 
 

I sin syn på välfärdspolitiken finns den kooperativa modellen med i SAP:s partiprogram från 
2001:   

”Mångfald och variation i utformningen är viktig ur såväl jämlikhets- som valfrihetssynpunkt. Det 
är en av den offentliga sektorns självklara huvuduppgifter att inom ramen för den egna 
verksamheten utveckla alternativ för att möta medborgarnas skilda behov och önskemål. Men 
kooperativa, ideella och enskilda alternativ kan också spela en roll. De ska därför ha möjlighet till 
offentlig finansiering om de följer samma regler som de offentliga verksamheterna. ” 

Verkligheten är att vid sidan av offentligt driven verksamhet inom välfärdssektorn har stora 
globala vinstmaximerande bolag nu fått en betydande roll. De stora svenska vårdbolagen ägs med 
få undantag av riskkapitalbolag. Deras motiv är ofta att genom vinstmaximering öka värdet av 
investeringen och sälja vårdbolaget vidare.  

Mångfalden har blivit lidande. Det kan ifrågasättas om företag där målsättningen är att maximera 
sin egennytta är lämpliga leverantörer av omsorg och vård. Synen på välfärdssektorn som en 
marknad är feltänkt. Om man lämnar över så svårdefinierade uppgifter som vård och omsorg så 
öppnas många möjligheter att göra oetiska besparingar. 

Argument som framförts till gagn för privata alternativ är ökad produktivitet och 
professionalism. Konkreta problem har nu framkommit främst beroende på neddragningar av 
kvalitén. Förespråkarna för privata företag inom välfärden hävdar att med tydligare krav i 
upphandlingskontrakt och effektivare kontroll av dess efterföljd finns det hopp om att valfrihet 
också är lika med trygghet. För de flesta produkter gäller att man i förväg kan beskriva vad man 
vill ha och beräkna vad det får kosta och om det blir fel så går det att rätta till. Omsorg och vård 
berör tusentals individer som var för sig borde ses som enskilda projekt och ett sådant uppdrag 
går naturligtvis inte att beskriva i ett upphandlingskontrakt. 

Slutsatsen måste bli att vinstkravet är svårt att förena med den känsliga uppgiften att ta hand om 
och vårda enskilda personer. De anställda ska inte i varje ögonblick jagas av ett lönsamhetskrav.  

Om samhället trots allt bestämmer sig för att lämna ifrån sig en del av driftsansvaret så bör man 
allvarligt överväga att göra det till företag vars målsättning inte är vinstmaximering. Det finns väl 
prövade alternativ som t.ex. kooperativ och stiftelser. Liksom lokalt bundna småföretag inom 
hälsosektorn som drivs av omsorg om att trygga det egna jobbet på orten där man bor och som 
har god kunskap om medborgarnas vårdbehov. 

I många länder är hälsokooperativ en stor succé.  

I Japan finns 115 hälsokooperativer som driver 78 sjukhus och fler än 900 vårdcentraler och även 
äldreboenden. Ett samarbete har ingåtts med japanska regeringen om rehabilitering och 
förebyggande sjukvård. 

Sex utav 10 fransmän omfattas av sjukvård organiserad på ömsesidig basis. 5000icke 
vinstdrivande föreningar står för omvittnat förstklassig sjukvård. 

För 24:e året i följd har hälsokooperatiionen UNIMED i Brasilien behållit sitt starka varumärke. 
1967 startade några läkare i hamnstaden Santos ett hälsokooperativ. Idag ingår över 100 tusen 
läkare i 354 medicinska kooperativer som driver över 3000 ackrediterade sjukhus, vårdcentraler, 



laboratorier och räddningstjänster. För att balansera läkardominansen har UNIMED initierat 
patientkooperativer.   

I Spanien har flera hälsokooperativer fått ta över ansvaret för drift av offentlig sjukvård. Sedan 
starten 1957 har den organiska tillväxten varit snabb och progressiv med idag 15 sjukhus och 
över 60 multivårdcentraler och specialistkliniker. 

Även i andra länder har under senare år hälso- och sjukvård på kooperativ och ömsesidig basis 
initierats. 

Ett väsentligt skäl för framgången och tillväxten av dessa idéburna organisati 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. det tillsätts en arbetsgrupp som studerar och undersöker förutsättningarna för 
kooperativ/idéburen drift som ett komplement till offentligt finansierad verksamhet inom den 
svenska välfärdssektorn. Internationella erfarenheter bör noga beaktas. 

2. i uppdraget också bör ingå att undersöka behovet av en specifik lagstiftning vid sidan av den 
befintliga för ekonomiska föreningar. 

3. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen  

4. motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H9  
Kooperativ har en roll i välfärdssektorn 
Kooperativa s-föreningen 
 

I sin syn på välfärdspolitiken finns den kooperativa modellen med i SAP:s partiprogram från 
2001: 

”Mångfald och variation i utformningen är viktig ur såväl jämlikhets- som valfrihetssynpunkt. Det 
är en av den offentliga sektorns självklara huvuduppgifter att inom ramen för den egna 
verksamheten utveckla alternativ för att möta medborgarnas skilda behov och önskemål. Men 
kooperativa, ideella och enskilda alternativ kan också spela en roll. De ska därför ha möjlighet till 
offentlig finansiering om de följer samma regler som de offentliga verksamheterna.” 

Verkligheten är att vid sidan av offentligt driven verksamhet inom välfärdssektorn har stora 
globala vinstmaximerande bolag nu fått en betydande roll. De stora svenska vårdbolagen ägs med 
få undantag av riskkapitalbolag. Deras motiv är ofta att genom vinstmaximering öka värdet av 
investeringen och sälja vårdbolaget vidare. 

Mångfalden har blivit lidande. Det kan ifrågasättas om företag där målsättningen är att maximera 
sin egennytta är lämpliga leverantörer av omsorg och vård av enskilda personer. Synen på 
välfärdssektorn som en marknad är feltänkt. ”Det är lätt att låta ett privat företag bygga ett 
vårdhem men svårare att låta ett vinstdrivet företag bedriva vården” (Bo Rothstein). Om man 
lämnar över så svårdefinierade uppgifter som vård och omsorg så öppnas många möjligheter att 
göra oetiska besparingar. 

Argument som framförts till gagn för privata alternativ är ökad produktivitet och 
professionalism. Ett antal konkreta problem har nu framkommit främst beroende på 
neddragningar av kvaliteten. Förespråkarna för privata företag inom välfärden hävdar att med 
tydligare krav i upphandlingskontrakt och effektivare kontroll av dess efterföljd finns det hopp 
om att valfrihet också är lika med trygghet. För de flesta produkter gäller att man i förväg kan 
beskriva vad man vill ha och beräkna vad det får kosta och om det blir fel så går det att rätta till. 
Omsorg och vård berör tusentals som var för sig borde ses som enskilda projekt och ett sådant 
uppdrag går naturligtvis inte att beskriva i ett upphandlingskontrakt. 

Slutsatsen blir att vinstkravet är svårt att förena med den känsliga uppgiften att ta hand om och 
vårda enskilda personer. De anställda ska inte i varje ögonblick jagas av ett lönsamhetskrav. 

Om samhället ändå bestämmer sig för att lämna ifrån sig en del av driftsansvaret bör man 
allvarligt överväga att göra det till företag vars målsättning inte är vinstmaximering. Det finns 
faktiskt väl prövade alternativ som t.ex. kooperativ och stiftelser. Liksom lokalt bundna 
småföretag inom hälsosektorn som drivs av omsorg om att trygga det egna jobbet på orten och 
som har god kunskap om medborgarnas vårdbehov. 

I många länder är hälsokooperativ en stor succé. 

I Japan finns 115 hälsokooperativ som driver 78 sjukhus, fler än 900 vårdcentraler och även 
äldreboenden. Ett samarbete har ingåtts med japanska regeringen om rehabilitering och 
förebyggande sjukvård. 

Sex av 10 fransmän omfattas av sjukvård organiserad på ömsesidig basis. 500 icke vinstdrivande 
föreningar står för omvittnat förstklassig sjukvård. 



För 24:e året i följd har hälsokooperationen UNIMED i Brasilien behållit sitt starka varumärke. 
1967 startade några läkare i hamnstaden Santos ett hälsokooperativ. Idag ingår över 100 tusen 
läkare i 354 medicinska kooperativ som driver över 3000 ackrediterade sjukhus, vårdcentraler, 
laboratorier och räddningstjänster. För att balansera läkardominansen har UNIMED initierat 
patientkooperativ. 

I Spanien har flera hälsokooperativ fått ta över ansvaret för drift av offentlig sjukvård. Sedan 
starten 1957 har den organiska tillväxten varit snabb och progressiv med idag 15 sjukhus och 
över 60 multivårdcentraler och specialistkliniker. 

Ett väsentligt skäl för framgången och tillväxten av dessa idébu 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. SAP tillsätter en arbetsgrupp som studerar och undersöker förutsättningarna för 
kooperativ/idéburen drift av offentligt finansierad verksamhet som ett komplement inom den 
svenska välfärdssektorn. Internationella erfarenheter bör noga beaktas. 

2. i uppdraget också bör ingå att undersöka behovet av en specifik lagstiftning vid sidan av den 
befintliga för ekonomiska föreningar 

3. motionen skickas till riksdagsgruppen för åtgärd/beaktande 

4. motionen skickas till regionfullmäktigegruppen för beaktande  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H10  
Lex Knuters 
El-sossen 
 

Spelmissbruk är förödande, det splittrar familjer och tar liv. Detta är en vardag för 
spelmissbrukare. Det drabbar inte bara den enskilde utan det drabbar även vänner, familjer och 
samhället i stort. För oss är det helt ofattbart hur spelmarknaden har fått expandera lavinartat. 
Vart man än vänder sig så bombarderas man av spelreklam och samtidig massa olika erbjudanden 
för diverse snabblån utan någon som helst säkerhet. Har man ett spelmissbruk och hela tiden får 
mötas av spelreklam och olika låneerbjudanden så blir det extremt svårt att sluta. De räcker med 
att du slår på TVn, lyssnar på radio, surfar på nätet eller åker i kollektivtrafiken så möts du av 
denna lukrativa reklam. Det spelar ingen roll hur mycket du spelat bort för spelbolagen är 
experter på att lura in dig igen, allt i tron om att du ska vinna tillbaka dina pengar samtidig som 
låneinstituten skuldbelägger personer utan kontroll över hur deras ekonomi ser ut. 

Vi hade själva en vän som hette Karl Knuters, han var verkligen en helt underbar vän och ville 
väl. Behövde du hjälp eller bara ville snacka så fanns han där. Knuters som han kallades hade ett 
spelmissbruk, något han inte var öppen med vilket man kan förstå. Han hade flera miljoner i 
spelskulder som ledde till att Knuters valde att ta sitt liv på julafton 2018 och lämnade ett stort 
hål i våra hjärtan. Vi (och Knuters anhöriga) vill att det som hände Knuters inte ska gå obemärkt 
förbi. 

Spelbolagen och låneinstituten skyr inga medel för att locka till sig kunder och detta måste få ett 
stopp. Vi som fackförbund har medlemmar som har spelmissbruk så här måste vi göra mer. Vår 
uppgift är att värna om våra medlemmar så vi anser att vi måste ta fighten mot detta. 
Socialdemokraterna har som regering inte gjort tillräckligt för att motverka detta. 

Därför anser vi bland annat att reklamen som alla spelbolag och låneinstitut använder sig av ska 
regleras hårdare genom att spelreklamen ska minimeras och på allmänna ytor helt förbjudas. 
Speciellt i kollektivtrafiken, där det redan finns begränsningar på andra områden så som alkohol, 
tobak och nakenhet m.m, för trivseln skull. Att då *rädda liv borde vara en ännu viktigare 
anledning till ett förbud på just dessa platser. 

Därför bör spelreklamen minst omfattas av liknade regler som det är för alkohol och 
tobaksreklam. 

Även regelverken, villkoren, arbetssättet som många av dessa spelbolag använder sig av måste 
förändras omgående. För att säkerställa att inte fler hamnar i samma situation som Knuters måste 
spelbolagens kontroll och övervakning förbättras. 

Det ska inte heller vara möjligt att som i Knuters fall kunna skuldbelägga sig till 33 stycken olika 
låneinstitut samtidigt (!). Detta måste begränsas och regleras. 

Vi vill slå ett slag för alla spelmissbrukare för att de ska få den hjälp de behöver och förtjänar. 
Det som hände Knuters ska aldrig mer behöva drabba en människa igen. Låt inte hans död vara 
förgäves. 

*rädda liv: Hösten 2018 gjordes det en registerstudie av drygt 2000 svenskar (som Anders 
Håkansson, professor vid lunds universitet, och hans kollega utförde). Där framgick det att 
spelberoende har femton gånger så hög självmordsdödlighet än befolkningen i övrigt. 



Detta är inte så konstigt menar Henrik Armus som är förbundsordförande för 
Spelberoendesriksförbund. Henrik säger vidare att på dem senaste åren har besöken på deras 
mottagningar ökat enormt, besöksantalet har ökat 20 procent varje år. 

Källa: Tidningen Elektrikern, artikel från 2019-02-11, journalist Anna Norling. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att spelreklamen minimeras och på allmänna platser helt 
förbjudas likt vad som beskrivs i motionen.  

2. Socialdemokraterna verkar för att spelbolagen regleras hårdare med syfte att deras kontroll och 
övervakning förbättras över spelarnas situation. 

3. Socialdemokraterna verkar för att hårdare regler införs för låneinstituten likt vad som beskrivs i 
motionen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm driver dessa frågor gentemot de politiska partierna i riksdagen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H11  
Nej till tiggeriförbud 
El-sossen 
 

Något som har diskuterats flitigt är huruvida man kan och ska införa tiggeriförbud. I december 
2018 konstaterade Högsta Förvaltningsdomstolen att det är tillåtet att införa tiggeriförbud på 
avgränsade och särskilt angivna platser. Sverigedemokraterna och vissa delar av Moderaterna har 
varit starkt drivande i denna fråga. 

Det finns något förfärligt i att människor behöver tigga för att överleva. Lösningen på detta 
problem kan aldrig vara att slå mot de som har det sämst ställt i samhället, nämligen de som 
tigger.  

Jag ser med oro på hur flera av mina partikamrater runt om i landet driver frågan om 
tiggeriförbud i olika former. Detta är enligt mig inte Socialdemokratisk politik. Jag anser att 
distriktsårskongressen ska ta avstånd från sådana förslag och använda de forum vi har för trycka 
på så att tiggeriförbuden inte sprider sig i landet, samt att de som redan finns ska bort. Självklart 
har varje kommun idag självbestämmanderätt i frågan, men det är då viktigt att vi inom rörelsen 
markerar mot dylika förslag.  

Det kan vara så att det behövs en översyn av lagstiftningen i frågan, eller att man hittar andra 
medmänskliga lösningar inom ramen för de rättigheter och skyldigheter EU ger individer och 
medlemsländer 

Det är också viktigt att särskilja frågan om enskilda som ber sina medmänniskor om hjälp i form 
av t.ex. pengar eller mat från frågan om trafficking, organiserad brottslighet och rent utnyttjande 
av människor för personlig vinning. Det senare är idag olagligt, men arbetet i den frågan kan 
såklart också behöva både utvecklas och förstärkas. 

Som det redan idag står det i vårt partiprogram från 2013 ”Samtidigt som rasismen och 
samhällets klasstrukturer förstärker varandra, finns det en risk att fattiga grupper och platser, och 
därmed klasstrukturer, felaktigt görs till etniska problem i samhällsdebatten. Detta synsätt vill vi 
Socialdemokrater bekämpa.” s.12 partiprogram från 2013. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad motverkar att tiggeriförbud införs 

2. Socialdemokraterna i Stockholms stad verkar för att häva redan införda tiggeriförbud 

3. Socialdemokraterna i Stockholms stad arbetar för att ta fram långsiktiga förslag på hur 
hanteringen av tiggerifrågan kan förbättras som utgår från principen om att fattigdom inte kan 
förbjudas  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H12  
Statliga myndigheter är inte till salu! 
Socialdemokrater i statlig tjänst (Centralbyråkraterna) 
 

Statliga myndigheter arbetar i folkets tjänst och statstjänstemän är demokratins garanter. Våra 
statliga myndigheter bär ett stort ansvar i sina uppdrag. De ska säkerställa att lagen administreras 
och följs på ett rättssäkert och effektivt sätt. De ska även bemöta medborgare på ett värdigt sätt, 
följa regeringsuppdrag och dessutom göra allt detta utifrån den statliga värdegrunden. Vid en 
intervju för att anställa en person till staten, ställs frågor om personens syn på demokratin och 
samhället. Att ta på sig rollen som statstjänsteman förpliktigar.  

I takt med att högern får ökad makt i Sverige ser vi också att risken för privatisering av våra 
statliga myndigheter ökar. Det började med Arbetsförmedlingen. Vi ser resultatet av experimentet 
redan nu i form den röriga situation som de anställda hamnat i och den kaos som uppstått av 
beslutet som togs utan att först ha en genomtänkt plan för den så kallade reformeringen.  

Vår farhåga är att det inte stannar vid Arbetsförmedlingen. Företrädare för högerpartier har vid 
upprepade tillfällen uttryckt önskan om att privatisera de statliga myndigheterna så långt som det 
är möjligt. Detta strider mot socialdemokratiska grundvärderingar som byggde Sveriges folkhem. 
Vi måste stå upp för och försvara våra myndigheter. Vi måste också stå vid de anställdas sida när 
de hotas av försämrade villkor. Det är en fråga om demokratin och våra sociala rättigheter att inte 
högstbjudande företag med vinstintressen får utöva makt över andra människor. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt står bakom motionen 

2. förbjuda privatisering av befintliga statliga myndigheter 

3. skickar motionen till riksdagsgruppen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H13  
Statsbidrag till ideella kvinnojourer får inte blandas ihop med konkurrens och 
vinstintressen 
Södra kvinnoklubben 
 

Under drygt 40 år har Sveriges ideellt drivna kvinnojourer vuxit från två jourer till 200. Jourerna 
är en självständig kvinnorörelse som verkar utan kommersiella vinstintressen. Arbetet utgår från 
en helhet att stötta, skydda och påverka. Nu riskerar 200 ideellt drivna kvinnojourers 
verksamheter att avlövas, till förmån för vinstintressen på en privat konkurrensutsatt marknad.  

I Sverige har myndigheter i flera fall, likställt ideella non profit föreningars verksamhet med 
företag. Att som kvinnojour erbjuda skyddat boende översätts till att sälja ekonomisk tjänst eller 
bedriva ekonomisk verksamhet. Skillnaden mellan ideell föreningsverksamhet och privat 
näringsverksamhet suddas ut. Och det är inom vår politik lösningar finns på avlövningen av 
kvinnojourernas verksamhet.  

I promemorian Ds 2019:7 ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom 
brottsofferområdet” sägs att EU:s statsstödsregler är komplicerade. Att utredarna, inte fullt ut 
haft möjligheten att bedöma, om det är möjligt att tillämpa undantagen i EU:s statsstödsregler 
”när en tjänst tilldelats kvinnojourerna utan att tilldelningsbeslutet föregåtts av effektiv 
konkurrensutsättning”. ”Tjänsten” man talar om är skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.  

Kvinnojourers ideella arbete som tidigare knappt värderats alls, bakas in som en tjänst i ett 
vinstmaximerande ekonomiskt system för näringsidkare. I Ds 2019:7 sker det med hänvisning till 
EU:s statsstödsregler – vilka syftar till att begränsa möjligheterna att med EU-medel, stödja 
näringsidkande företag. Är reglerna tänkta att avlöva icke vinstdrivna kvinnojourer? Jourernas 
helhet: stöd, skydd och påverkan bör förstås som att skyddat boende har en direkt och nödvändig 
koppling till stödet. EU definierar delarna stöd och påverkan som en icke ekonomisk verksamhet. 
Men kvinnojourerna är inte en uppstyckbar marknad. Reglerna måste nu utvecklas som motkraft 
till marknadiseringen av icke vinstdrivna jourer.  

EU:s statsstödsregler säger att statsstöd, (till ideella organisationer som driver skyddat boende) 
som inte överskrider två miljoner kronor under en treårsperiod, ska ses vara av mindre betydelse. 
Och då anses inte EUF-fördraget om snedvriden konkurrens vara tillämplig. Räcker det ens till 
löner och hyran? En viktig fråga är vilka intressen stöttar EU:s statsstödsregel som styckar upp en 
ideell verksamhets bas om en helhet? Ett tillitsskapande civilsamhälle eller vinstdrivande 
marknadsintressen? Vi kan inte acceptera att en förskjutning av en civilsamhällelig ideell sektor 
sker in mot en marknad, och på grunder där ekonomisk-juridisk makt tar överhanden.  

I Ds 2019:7 står det vidare att ”för många kvinnojourer som bedriver skyddat boende är det svårt 
att ha vattentäta skott mellan de olika delarna i sin verksamhet”. Men kvinnojourernas skyddade 
boende är en del av ett helt fungerande system. Basverksamheten som utgår utifrån att stötta, 
skydda och påverka kan inte separeras.  

Verksamheten sett ur dess helhet är av allmänt ekonomiskt intresse som marknaden inte 
tillhandahåller. Marknadens vinstkrav skulle enligt erfarenhet inom andra områden dra ned på de 
personella stödresurserna. Vill vi se en sådan utveckling inom stödet och skyddet för våldsutsatta? 

Civilsamhällets insatser i form av socialt arbete kan inte mätas i kvantitativa, exakta mått. Och vi 
som feministisk arbetarrörelse kan inte stå bredvid och se på när en ekonomisk ”expertis” 
riskerar att utestänga och exkludera kvinnojourerna som en viktig ideell kraft. Utvecklingen vi ser, 



där statlig och kommunal styrning och bidragsgivning kommersialiserar och konkurrensutsätter 
delar av jourernas helhet, utgör vid besluten ett strukturellt och institutionellt maktproblem.  

Trots att alla delar i jourernas verksamhet är avhängiga av varandra, smulas nu basen och grunden 
för helheten sönder av en ekonomisk uppdelning av ett statligt styrsystem. Styrdokumenten 
behöver snarast granskas och omarbetas; innan jourernas verksamhet och våldskompetens går 
förlorad. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. ställa sig bakom motionen 

2. motionen överlämnas till riksdagsgruppen för åtgärd 

3. Socialdemokraterna i regeringen förstärker arbetet för direktiv som tydligt underlättar för och 
stödjer civilsamhällets organisationer,  

4. Socialdemokraterna berörda ministrar i regeringen förstärker arbetet med att än tydligare stå 
upp för det svenska civilsamhällets särart och utrymme i EU-parlamentet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H14  
Vad fan får jag? 
Hässelby Villastads s-förening 
 

Vad fan får jag? Denna fråga ställer sig många. Statens myndigheter är dåliga med att informera 
om vad ens besök hos en läkare, sjukhus, mm kostar. I andra länder (som tex. Österrike) får man 
sedan många år tillbaka en regelbunden uppställning (tex per kvartal) av alla tjänster samt 
kostnader som man som medborgare har tagit del av. 

Syften med en sådan uppställning är minst tre: 1) Öka transparens och motverka fusk. Det har 
förekommit att tex assistansbolag, tandläkare, färdtjänster, mm tar betalt från försäkringskassan 
för tjänster som aldrig genomfördes. 2) Ett svar på frågan ”Vad fan får jag?”. Och 3) Folk ska 
veta vad det faktiskt kostar samhället att gå till läkaren eller bli inlagd på sjukhus. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. arbeta för att försäkringskassan/regeringen/landsting utarbetar ett förslag i enlighet med 
motionens intentioner.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Dag Larsson, Annika Strandhäll, Sultan Kayhan, Thomas 
Hammarberg 

 
Motion H15  
Öka de statliga bidragen till kommunerna 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

När kommunerna själva måste låna på marknaden till investeringar räcker inte pengarna till kultur 
och välfärd, det som gör att samhället fungerar. 

Kommunerna anser sig tvingade att dra ned t.ex på skolan för att uppfylla balanskravet. Så 
planeras t ex neddragningar av skolpersonal. Detta ökar 

belastningen på lärarna och gör det svårare för skolan att se till att alla elever klarar 
gymnasiekompetens.  

För ett land med egen valuta är det inga problem att låna till investeringar. Därför ska dessa 
betalas av staten, inte kommunerna. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att staten förser kommunerna med det kapital som behövs 
för investeringar.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: H. Välfärd/Trygghet 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion HKongress  
Hemlösa och utanförskap; alla kommuners ansvar 
Bagarmossens s-förening, Skarpnäckfältets s-förening 
 

Alla har vi sett dem: personerna som ber om en allmosa på tunnelbanan, personerna som inte får 
något stöd av kommunen, personerna som “trillat mellan stolarna”. Våra medmänniskor som av 
olika anledningar hamnat i ett utanförskap och behöver stöd. 

Hemlöshet är ett kommunalt åtagande och stödet varierar mycket beroende på vilken stadsdel 
och kommun du bor i. Att få hjälp om du hamnat i en utsatt situation är med andra ord beroende 
av att styret i din kommun valt att prioritera din utsatthet - ekonomiskt och resursmässigt. Det 
gäller både tidiga insatser såväl som mer långsiktiga insatser när en person blivit hemlös eller 
fastnat i missbruk. Idag finns t.ex “tak över huvudet garanti” i Stockholms stad men i få av 
kranskommunerna i regionen. 

Det är inte rimligt att människor ska vara beroende av att kommunen de råkar bo i valt att 
prioritera tidiga insatser och tak över huvudet garanti. Det är inte heller acceptabelt att endast 
några kommuner ska förväntas ta sitt ansvar för människor i nöd. Det är alla kommuners ansvar 
att ge stöd till alla sina medborgare. 

I dagsläget sköter inte alla stadsdelar och kommuner sitt åtagande vad gäller det uppsökande 
arbetet vilket resulterar i hemlösa som lever i skuggsamhällen helt utan stöd från samhället. Det 
är en enorm kostnad i mänskligt lidande och inte värdigt en välfärdsstat. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun driver frågan om att samverkansmodeller 
för stadens stadsdelar tas fram så att enheterna mellan varandra (i samma stadsdel) samverkar för 
individens bästa.  

2. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun driver frågan om att varje kommun ska ha 
ett aktivt uppsökande arbete för att kartlägga antalet hemlösa och aktivt erbjuda insatser som 
syftar till minskat mänskligt lidande. 

3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun driver frågan om att tak över huvud garanti 
ska finnas i alla kommuner. 

4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen. 

5. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar motionen till kongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I1  
Differentierad pensionsålder – rättvisa pensioner för alla 
Bagarmossens s-förening, Skarpnäckfältets s-förening 
 

Vi har tack vare en rad landvinningar inom medicin, ingenjörsvetenskap, politiska beslut, tillgång 
till mat samt bättre bostäder höjt vår levnadsmedelålder. Flera människor går efter en avslutad 
arbetlivsgärning i pension med hälsan i behåll och skapliga pensionsersättningar. Detta är dock 
inte alla förunnat. 

Vid sidan om ärftliga eller senare förvärvade sjukdomar liksom handikappande olyckor mm. som 
gör att man inte kan arbeta ända upp till pensionsålder och eventuellt lite till efter ens tycke ork 
och vilja, så finns det en del strukturella hinder som dagens pensionssystem lämnar en del övrigt 
att önska. 

Många tvingas avsluta sina arbeten för tidigt vilket ger sämre pension. Detta beror på att man helt 
enkelt inte kan fortsätta eftersom man har haft såna arbeten som har slitit på ens kropp och själ. 

Dessa består av lågutbildade och uteslutande tillhör LO-gruppen. Tunga och monotona betalda 
med diskriminerande låga löner inom vårdomsorg, och diverse andra servicearbeten inom 
handels, hotell samt tunga industri och byggarbeten. Statistiken talar sitt tydliga språk att dessa 
grupper dels orkar inte arbeta upp till pensionsålder och dels dör tidigare. 

Bland lågutbildade kvinnorna med de lägsta inkomsterna är medellivslängden 4,5 år lägre än 
motsvarande välutbildade kvinnorna med de högsta inkomsterna. 

Skillnaden bland män är 8 år. 

Man börjar även arbeta tidigare och bidrar till det allmänna utan att dessa får tillgodogöra sig 
några tjänstepensionsavsättningar innan de har nåt 25 år. 

Senaste tidens visstidsanställningar och i många fall avsaknad av tjänstepension gör det hela inte 
bättre heller. 

Arbetslöshetsersättning samt sjukförsäkringslön är inte lika fördelaktiga för pensionerna. 

Vi har ett stabilt pensionssystem men dess konstruktion har tyvärr visat sig slå mycket hårt mot 
dessa grupper som får anlita sig till andra trygghetssystem som bostadstillägg för att 
överhuvudtaget kunna leva ett anständigt liv om än vid fattigdomsgränsen. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms Partidistrikt verkar för ett mer rättvist pensionssystem med en differentierad 
pensionsålder och att en kongressmotion tas fram i detta syfte  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I2  
Fristad - framtidens Seniorboende 
Seniorsossarna 
 

Servicehuset Fristad och Fristads vård- och omsorgsboende ska enligt beslut i stadsdelsnämnden 
den 24 oktober 2019 avvecklas. Husen är 38 år.  

Den socialdemokratiska gruppen i stadsdelsnämnden har reserverat sig.  

”Stockholm står under kommande år inför stora demografiska utmaningar. Samtidigt som vi blir 
fler äldre, med större vård- och omsorgsbehov, fortsätter behovet av ett boende även för de äldre 
inom vårt stadsdelsområde.  

I detta läge vet vi att Fristads servicehus och Fristads vård- & omsorgsboende har ett omfattande 
behov av renovering samt stambyte. Vi anser dock att man kan renovera dessa i två omgångar, 
där de 52 tomma lägenheterna renoveras i ett första steg, därefter renoveras de övriga, och de 
boende kan då flyttas in i de nyrenoverade lägenheterna. 

Vi socialdemokrater vill att våra äldre ska kunna få bo kvar i vår stadsdel och att man i Bromsten 
har kvar ett servicehus och ett vård- och omsorgsboende, då vi tidigare lagt ner boendet i 
Tensta”. S-gruppen har också föreslagit att de outhyrda lägenheterna hyrs ut till unga fram till 
renovering. 

Gruppen Seniorer som idag bor på Fristad, äldsta 103 år, har blivit flyttade en gång från Tensta 
Servicehus till Fristad. Motiveringen då var att boendet var; slitet, olämpligt med ohyra och 
kackerlackor, sociala problem mm. Strax efter utflyttningen flyttade ett antal flyktingfamiljer in. 

Att hyreshus som är byggda under miljonprogrammet behöver stambyte och renovering är inget 
ovanligt. Det förekommer över hela Stockholms län. Ingen talar där om att husen ska rivas eller 
hyresgästerna inte erbjudas flytta tillbaka eller bo kvar under renoveringen. 

Enligt den moderatledda majoriteten kostar de outhyrda lägenheterna 4 miljoner per år. Med den 
bostadsbrist som råder i Stockholm och svårigheter för unga och studenter att få bostad borde 
det inte vara någon svårighet att hyra ut lägenheterna på kort sikt.  

Riksdagsledamöterna Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg har lagt en motion i 
riksdagen i höst om Tillgängliga bostäder för äldre”. Motionen bifölls av partidistriktets årsmöte 
2019. Riksdagsledamöterna påpekar att det år 2030 kommer att finnas ca en halv miljon fler 
invånare i Sverige, över 65 år, än idag. Man föreslår studier om generationsblandat boende och 
förutsättningar för tredimensionell fastighetsbildning mm. (Motion riksdagen 2019/2020 S 1077). 

Seniorsossarna har vid upprepade tillfällen också tillsammans med Byggnads påpekat att det är 
dags att tänka nytt vad gäller seniorers boende. Precis som S-gruppen i stadsdelsnämnden och 
Seniorsossarna är jag övertygad om att en blandad bebyggelse äldre-yngre tillhör framtiden samt 
att det är dags att testa tredimensionell fastighetsbildning som bifölls av partidistriktets årsmöte 
2019, med påbyggnad av två-tre våningar med hiss, förslagsvis i trä, i staden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktets årsmöte verkar för att Fristad servicehus och vård- och omsorgsboende inte 
avvecklas utan renoveras till ett framtidens äldreboende 

2. uppdra åt S-politiker i staden att begära en kostnadsberäkning av en renovering enligt ovan 

3. i avvaktan på renovering undersöka möjligheten att korttids uthyra till unga och studenter.  



 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I3  
Fristad servicehus 
Spånga-Bromstens s-förening 
 

Den 24 oktober 2019 beslöt stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta att Service huset Fristad och 
Fristad vård och omsorgsboende ska avvecklas. 

Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig mot beslutet. 

Stockholm står under kommande år inför stora demografiska utmaningar. Samtidigt som vi blir 
fler äldre, med större vård- och omsorgsbehov, fortsätter behovet av ett boende även för de äldre 
inom vårt stadsdelsområde.  

I detta läge vet vi att Fristads servicehus och Fristads vård och omsorgsboende har ett behov av 
renovering. Vi anser dock att man kan renovera dessa i två omgångar, där de 52 tomma 
lägenheterna renoveras i ett första steg, därefter renoveras de övriga, och de boende kan då flytta 
in i de nyrenoverade lägenheterna.  

Vi socialdemokrater vill att våra äldre ska kunna få bo kvar i vår stadsdel och att man i Bromsten 
har kvar ett servicehus och ett vård- och omsorgsboende, då vi tidigare lagt ner boendet i Tensta.  

2017 stängdes Tensta service hus och de boende som flyttat därifrån var lovade att inte behöva 
göra fler flyttar. 

S-gruppen har också föreslagit att de outhyrda lägenheterna hyrs ut till unga fram till renovering.  

Att hyreshus behöver renoveras och underhållas är inget ovanligt, det förekommer över hela 
Stockholm. Ingen talar då om att husen ska rivas eller att hyresgästerna inte ska erbjudas flytta 
tillbaka eller bo kvar efter renoveringen. 

Det kan inte påverka kommunekonomin så mycket att pengar får gå före liv. 

Riksdagsledamöterna Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg har under hösten lagt en 
motion i riksdagen ”Tillgängliga bostäder för äldre” motionen bifölls av partidistriktets årsmöte 
2019, riksdagsledamöterna påpekar att det år 2030 kommer att finnas ca en halv miljon fler 
innevånare i Sverige över 65 år, än idag.(Motion riksdagen 2019/2020 S1077). 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verka för att Fristads servicehus och vård- och omsorgsboende inte avvecklas utan renoveras 
till ett framtidens äldreboende. 

2. uppdra åt S-politiker i staden att begära en kostnadsberäkning av en renovering enligt ovan. 

3. i avvaktan på renovering undersöka möjligheten att korttidsuthyra till unga och studenter  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I4  
Höj pensionsavgiften! 
Avantgarde S-kvinnor 
 

När dagens pensionssystem sjösattes år 1994 var målet att det skulle leverera en allmän pension 
som motsvarande minst 60 procent av slutlönen. Det målet har dock inte uppnåtts sedan år 2004. 
Istället sjunker den allmänna pensionen successivt, och är idag nere under 50 procent av 
slutlönen. Pensionsmyndighetens prognos visar att nivån på den allmänna pensionen kommer 
fortsätta sjunka om inte övriga förutsättningar ändras. För personer födda 1970 beräknas den bli 
ungefär 45 procent och för dem födda 2015 ungefär 38 procent av slutlönen. 

Därför var riksdagens beslut att höja pensionsåldern en nödvändig åtgärd. Flera fackliga 
organisationer såsom LO, TCO, Unionen och Forena har dock framfört att enbart en 
förlängning av arbetslivet via höjd pensionsålder inte räcker för att undvika sjunkande 
pensionsnivåer i det allmänna pensionssystemet. För att hejda ett fortsatt pensionsfall för 
kommande generationer krävs ytterligare en åtgärd: att höja avsättningarna till den allmänna 
pensionen. 

Vi anser att pensionsavgiften bör höjas från dagens 17,21 procent till 18,5 procent, som var 
avsikten när systemet utformades. Det kan uppnås genom att pensionsunderlaget får motsvara 
100 procent av inkomsten, istället för 93 procent av inkomsten som det är idag.  

En sådan höjning skulle enligt Forena öka pensionsnivån med 7 procent vilket motsvarar en 
höjning av inkomstpensionen med i snitt 1 500 kronor per månad för morgondagens 
pensionärer. När den allmänna pensionen ökar kommer fler kunna leva på sin intjänade 
inkomstpension istället för på grundskyddets bidragsdelar. En höjning av pensionsavgiften 
kommer dessutom ha stor effekt på kvinnors pensioner eftersom kvinnor ofta har lägre 
inkomster och i högre utsträckning än män är sjukskrivna och föräldralediga. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. höja pensionsavgiften så att den blir totalt 18,5 procent av lönen 

2. motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för genomförande  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I5  
Kostenhet i kommunal regi 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 

I den socialdemokratiska budgeten för 2020 står följande gällande de äldre: 

”Kunskapen kring maten och måltidsupplevelsens betydelse för hälsa och välmående behöver 
öka och spridas. Måltiden för den äldre ska vara en lustfylld upplevelse. Måltidsombud ska utses 
inom varje enhet. Dietisterna ska tillsammans med måltidsombuden, kompetensutveckla 
omsorgspersonalen i kostfrågor. Äldrenämnden ska bistå stadsdelsnämnderna i 
implementeringen av mat- och måltidspolicyn och i samråd med stadsdelsförvaltningarna 
samordna arbetet med måltidsombuden genom att bland annat inrätta matråd och utbildningar 
för omsorgspersonalen. Verksamheten ska bidra till att uppfylla stadens målsättningar för att 
begränsa klimatpåverkan”. 

I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel finns en kostenhet som sedan 2012 drivs som intraprenad i 
egen regi och är en del av stadsdelens äldreomsorg. Kostenheten strävar efter att alla äldre i 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel ska få känna matglädje som bidrar till hög livskvalitet. Nyckeln 
till framgång är ett högt medarbetarinflytande med stor arbetsglädje där man lagar välsmakande 
mat med ”det lilla extra”. 

Uppdraget är att, med en god känsla för de äldres behov och önskemål, tillaga god och 
näringsriktig mat till enheter inom äldreomsorgen. Målgruppen är vård-och omsorgsboenden, 
servicehus, dagverksamhet och hemtjänsten i stadsdelen. Kostenheten har en restaurang för äldre 
dit även personal och allmänhet är välkomna. 

Som ett erkännande för det goda arbete som kostenheten gör vann man 2018 Stockholms stads 
kvalitetsutmärkelse, äldreomsorg. 

Trots en välfungerande kostenhet i kommunal regi överväger den politiska majoriteten i 
stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör nu att göra en upphandling. Därmed riskeras att 
verksamheten tas över av en ny och mindre medveten entreprenör.  

Det säkra alternativet för att kostenheten fortsatt ska kunna bedriva denna välfungerande 
verksamhet för de äldre i Enskede-Årsta –Vantör är att behålla verksamheten i kommunal regi. 
Den insyn och påverkan man då har över verksamheten är viktig både för att på bästa sätt ge god 
lokalproducerad och hållbar mat till de äldre och samtidigt kunna implementera stadens mat- och 
måltidspolicy och arbeta mot de miljömål som staden fastställt. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att behålla välfungerande kostenheter i egen regi 

2. sprida vidare de goda exemplen enligt ovan  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I6  
Se över pensionssystemet och gör det rättvist 
Vällingby s-förening 
 

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma 
välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar, jämställd och rättvis.  

I dag kan många se fram emot en aktiv pensionärstid med god ekonomi, medan andra lever 
under mycket knappa förhållanden. Vi som parti vill att den samlade pensionen för vanliga 
löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen, vilket är bra. Under den socialdemokratiskt 
ledda regeringen har pensionärer i genomsnitt fått 1100 kronor mer i månaden. Vi vill samtidigt 
höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för de med lägst inkomstpension. Vi vill också 
förbättra garantipensionen och bostadstillägget, som är mycket viktiga för de, oftast kvinnor, som 
har de allra lägsta pensionerna och lever idag under mycket svåra ekonomiska förhållanden.  

Vi vill ha ett hållbart, jämställt och rättvist pensionssystem så att både nuvarande och kommande 
generationer får tillräckliga pensioner. Det är viktigt för oss. I vårt starka välfärdssamhälle blir du 
inte fattig som gammal. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. socialdemokraternas riksdagsledamöter i Stockholms stad driver på för att få till en översyn av 
pensionssystemet, så att systemet görs om, på så sätt att det blir mer rättvist, jämställt och 
hållbarhet över tid.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I7  
Ta upp kampen för hemtjänst efter behov 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

I Sverige sker en gradvis nedmontering av välfärdstjänsten hemtjänst som fördelas efter behov. 
Det handlar både om att behovsprövningen blir hårdare så endast personer med stora hjälpbehov 
får hjälp och att innehållet i de tjänster som hemtjänsten får utföra stramas åt. 

Det finns en överlappningen mellan hemtjänstinsatser och avdragsgilla rut-tjänster, till exempel 
städning och personlig hjälp. Den överlappningen har blivit en gråzon som kommuner utnyttjar 
för att spara på äldreomsorgen och lägga över kostnaden på de äldre och statskassan. Det pågår 
en förskjutning, där äldre via lagstiftning och ekonomiska incitament uppmuntras att köpa mer 
privat städning, och eventuellt även personlig hjälp och omsorg. Förskjutningen förstärks av att 
privata äldreomsorgsbolag får blanda offentligt och privat finansierad omsorg. De kan sälja ”rut-
timmar” till sina brukare utöver den hjälp som den äldre fått i sin biståndsbedömning. Det 
innebär att det blir otydligt vad som är det offentliga åtagandet. Det innebär också att de privata 
äldreomsorgsföretagen har ett ekonomiskt intresse av att fler köper rut-tjänster. 

Den här förskjutningen riskerar att förstärkas i och med den utvidgning av rutavdraget som ingår 
i januariavtalet. Rutavdraget ska breddas till fler tjänster, bland annat tvätt och taket för hur 
mycket rutavdrag en person får göra per år höjas till 75 000 kronor. En ”äldre-rut” ska även 
utredas, men det framgår inte vad det innebär. Det förslag som arbetsgivarorganisationen Almega 
har formulerat handlar om en höjd skattesubvention på 60 procent. 

Rut-tjänster och hemtjänst är inte samma sak. Rut-tjänster är en avgränsad vara på marknaden 
medan hemtjänsten har bredare välfärdsmål om att stärka äldres hälsa. Till exempel har en rut-
städare inget ansvar för att se om den äldre hen städar hos är nedstämd eller förvirrad. Det ingår i 
hemtjänstpersonalens uppdrag. Att hjälp för äldre flyttas utanför socialtjänstens ansvarsområde är 
problematisk på flera sätt. Vad händer med kommunernas ansvar och uppföljning? Med 
omsorgskvaliteten och kompetenskraven för dem som arbetar i de äldres hem? Samarbetet med 
hemsjukvården? 

Det största problemet är att hjälpen fördelas efter plånbok istället för behov. Rikare äldre har råd 
att köpa rut-tjänster och utrymme att göra skatteavdraget. Nästan hälften av skattesubventionerna 
genom rut-avdrag i dag går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Den socioekonomiska 
fördelningen av rut-avdragen bidrar till ökad ojämlikhet. Äldre med mindre resurser har inte råd 
att köpa särskilt mycket rut-tjänster, ens med skattesubvention. Om utvecklingen med allt kortare 
tid för biståndsbedömd hemtjänst fortsätter får de fattigare äldre klara sig utan hjälp eller hoppas 
på anhöriga. Den här utveckling mot en skattesubventionerad VIP-välfärd för de rika och en 
otillräcklig offentligt finansierad basvälfärd till resten måste vändas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar upp kampen för en hemtjänst efter behov och 
uppmärksammar riskerna med den sammanblandning mellan hemtjänst och avdragsgilla rut-
tjänster som sker idag.   

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en utredning tillsätts om hur principen om och 
skyddet av en välfärd efter behov kan stärkas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I8  
Ta upp kampen för hemtjänst efter behov! 
Alina s-kvinnoklubb 
 

I Sverige sker en gradvis nedmontering av välfärdstjänsten hemtjänst som fördelas efter behov. 
Det handlar både om att behovsprövningen blir hårdare så endast personer med stora hjälpbehov 
får hjälp och att innehållet i de tjänster som hemtjänsten får utföra stramas åt. 

Det finns en överlappningen mellan hemtjänstinsatser och avdragsgilla rut-tjänster, till exempel 
städning och personlig hjälp. Den överlappningen har blivit en gråzon som kommuner utnyttjar 
för att spara på äldreomsorgen och lägga över kostnaden på de äldre och statskassan. Det pågår 
en förskjutning, där äldre via lagstiftning och ekonomiska incitament uppmuntras att köpa mer 
privat städning, och eventuellt även personlig hjälp och omsorg. Förskjutningen förstärks av att 
privata äldreomsorgsbolag får blanda offentligt och privat finansierad omsorg. De kan sälja ”rut-
timmar” till sina brukare utöver den hjälp som den äldre fått i sin biståndsbedömning. Det 
innebär att det blir otydligt vad som är det offentliga åtagandet. Det innebär också att de privata 
äldreomsorgsföretagen har ett ekonomiskt intresse av att fler köper rut-tjänster. 

Den här förskjutningen riskerar att förstärkas i och med den utvidgning av rut-avdraget som 
ingår i januariavtalet. Rut-avdraget ska breddas till fler tjänster, bland annat tvätt, och taket för 
hur mycket rut-avdrag en person får göra per år höjas till 75 000 kronor. En ”äldre-rut” ska även 
utredas, men det framgår inte vad det innebär. Det förslag som arbetsgivarorganisationen Almega 
har formulerat handlar om en höjd skattesubvention på 60 procent. 

Rut-tjänster och hemtjänst är inte samma sak. Rut-tjänster är en avgränsad vara på marknaden 
medan hemtjänsten har bredare välfärdsmål om att stärka äldres hälsa. Till exempel har en rut-
städare inget ansvar för att se om den äldre hen städar hos är nedstämd eller förvirrad. Det ingår i 
hemtjänstpersonalens uppdrag. Att hjälp för äldre flyttas utanför socialtjänstens ansvarsområde är 
problematisk på flera sätt. Vad händer med kommunernas ansvar och uppföljning? Med 
omsorgskvaliteten och kompetenskraven för dem som arbetar i de äldres hem? Samarbetet med 
hemsjukvården? 

Det största problemet är att hjälpen fördelas efter plånbok istället för behov. Rikare äldre har råd 
att köpa rut-tjänster och utrymme att göra skatteavdraget. Nästan hälften av skattesubventionerna 
genom rut-avdrag i dag går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Den socioekonomiska 
fördelningen av rut-avdragen bidrar till ökad ojämlikhet. Äldre med mindre resurser har inte råd 
att köpa särskilt mycket rut-tjänster, ens med skattesubvention. Om utvecklingen med allt kortare 
tid för biståndsbedömd hemtjänst fortsätter får de fattigare äldre klara sig utan hjälp eller hoppas 
på anhöriga. Den här utveckling mot en skattesubventionerad VIP-välfärd för de rika och en 
otillräcklig offentligt finansierad basvälfärd till resten måste vändas. 

Enligt Skatteverkets statistik gjordes det under 2018 rut-avdrag för 5 miljarder kronor. Rut-
avdragets förespråkare hävdar att avdraget är en arbetsmarknadsreform. Samtidigt säger ofta 
samma personer att vi inte kan ha offentligt finansierade välfärd på grund av personalbrist. Det 
går inte ihop. De som jobbar i rut-sektorn idag behövs i välfärdsyrken. Vi behöver satsa våra 
gemensamma resurser på att utbilda fler till välfärdsyrken, öka bemanningen och ge de anställda 
bra villkor. Inte till att subventionera städning hos i huvudsak välbetalda personer. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 



1. Socialdemokraterna i Stockholm tar upp kampen för en hemtjänst efter behov och 
uppmärksammar riskerna med den sammanblandning mellan hemtjänst och avdragsgilla rut-
tjänster som sker idag. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en utredning tillsätts om hur principen om och 
skyddet av en välfärd efter behov kan stärkas.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att lagstiftningen ändras så att privata välfärdsbolag 
inte får blanda offentligt finansierade och privat finansierade brukare.    

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att rut-avdraget avskaffas och minst motsvarande 
resurser satsas på att utbilda och anställa personal i välfärden.      

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I9  
Ta upp kampen för hemtjänst efter behov! 
LO-borgens arbetsplatsförening, Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening, Unga S-kvinnor: Rebella 
 

I Sverige sker en gradvis nedmontering av välfärdstjänsten hemtjänst som fördelas efter behov. 
Det handlar både om att behovsprövningen blir hårdare så endast personer med stora hjälpbehov 
får hjälp och att innehållet i de tjänster som hemtjänsten får utföra stramas åt. Det finns en 
överlappning mellan hemtjänstinsatser och avdragsgilla rut-tjänster, till exempel städning och 
personlig hjälp. Den överlappningen har blivit en gråzon som kommuner utnyttjar för att spara 
på äldreomsorgen och lägga över kostnaden på de äldre och statskassan. Det pågår en 
förskjutning, där äldre via lagstiftning och ekonomiska incitament uppmuntras att köpa mer 
privat städning, och eventuellt även personlig hjälp och omsorg. Förskjutningen förstärks av att 
privata äldreomsorgsbolag får blanda offentligt och privat finansierad omsorg. De kan sälja ”rut-
timmar” till sina brukare utöver den hjälp som den äldre fått i sin biståndsbedömning. Det 
innebär att det blir otydligt vad som är det offentliga åtagandet. Det innebär också att de privata 
äldreomsorgsföretagen har ett ekonomiskt intresse av att fler köper rut-tjänster. 

Den här förskjutningen riskerar att förstärkas i och med den utvidgning av rut-avdraget som 
ingår i januariavtalet. Rut-avdraget ska breddas till fler tjänster, bland annat tvätt, och taket för 
hur mycket rut-avdrag en person får göra per år höjas till 75 000 kronor. En ”äldre-rut” ska även 
utredas, men det framgår inte vad det innebär. Det förslag som arbetsgivarorganisationen Almega 
har formulerat handlar om en höjd skattesubvention på 60 procent. 

Rut-tjänster och hemtjänst är inte samma sak. Rut-tjänster är en avgränsad vara på marknaden 
medan hemtjänsten har bredare välfärdsmål om att stärka äldres hälsa. Till exempel har en rut-
städare inget ansvar för att se om den äldre hen städar hos är nedstämd eller förvirrad. Det ingår i 
hemtjänstpersonalens uppdrag. Att hjälp för äldre flyttas utanför socialtjänstens ansvarsområde är 
problematisk på flera sätt. Vad händer med kommunernas ansvar och uppföljning? Med 
omsorgskvaliteten och kompetenskraven för dem som arbetar i de äldres hem? Samarbetet med 
hemsjukvården? 

Det största problemet är att hjälpen fördelas efter plånbok istället för behov. Rikare äldre har råd 
att köpa rut-tjänster och utrymme att göra skatteavdraget. Nästan hälften av skattesubventionerna 
genom rut-avdrag i dag går till den rikaste tiondelen av befolkningen. Den socioekonomiska 
fördelningen av rut-avdragen bidrar till ökad ojämlikhet. Äldre med mindre resurser har inte råd 
att köpa särskilt mycket rut-tjänster, ens med skattesubvention. Om utvecklingen med allt kortare 
tid för biståndsbedömd hemtjänst fortsätter får de fattigare äldre klara sig utan hjälp eller hoppas 
på anhöriga. Den här utvecklingen mot en skattesubventionerad VIP-välfärd för de rika och en 
otillräcklig offentligt finansierad basvälfärd till resten måste vändas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar upp kampen för en hemtjänst efter behov och 
uppmärksammar riskerna med den sammanblandning mellan hemtjänst och avdragsgilla rut-
tjänster som sker idag. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en utredning tillsätts om hur principen om och 
skyddet av en välfärd efter behov kan stärkas.  

3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att lagstiftningen ändras så att privata välfärdsbolag 
inte får blanda offentligt finansierade och privat finansierade brukare.   



4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att rut-avdraget avskaffas.    

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: I. Äldre/Pension 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Catarina Carbell 

 
Motion I10  
Äldres rätt att bo 
Vällingby s-förening 
 

Alla stockholmare ska känna trygghet inför ålderdomen. Äldreomsorgen ska vara jämställd, 
tillgänglig och likvärdig. I ett Stockholm där invånarna blir allt friskare, lever längre och får fler 
friska år ska alla äldre ha rätt till ett tryggt boende och en vardag med hög livskvalitet. 

Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om 
det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar 
vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För att stärka samhällsbygget ytterligare behöver 
fler äldreboenden byggas. Vidare behöver vi också säkerställa att alla äldre får möjlighet att välja 
mellan flera olika boendeformer. Vi behöver samtidigt ha rimliga hyror på våra äldreboenden – så 
ser tyvärr inte situationen ut idag. Hyrorna är många gånger skyhöga och det tränger undan 
många äldre som inte har den ekonomiska möjligheten att flytta till ett anpassat boende – friheten 
att välja existerar inte helt enkelt lika för alla. 

Bara under de kommande 10 åren beräknas antalet äldre över 80 år öka med 40 procent. Det är 
en grupp som förtjänar en bra omsorg, inte chockhöjda avgifter och hyror. Vi behöver därför 
göra kraftfulla prioriteringar för en bättre äldreomsorg och satsa på ytterligare investeringar i 
äldreboenden. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad aktivt ska arbeta med att det ska finnas ett rikt utbud av 
anpassade bostäder för äldre, både hyresrätter och bostadsrätter.  

2. Micasa fastigheter AB ska tillhandahålla välskötta, trygga och flexibla bostäder med olika 
boendeformer med rimliga hyror till stadens äldre. 

3. när man behöver bo med tillgång till mer stöd ska det vara enkelt att få plats på vård- och 
omsorgsboende.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J1  
Blandekonomi 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

Från att ha varit fattigt blev Sverige världens rikaste jämlika land. En orsak var att Ernst Wigforss 
med Dag Hammarskjöld som statssekreterare i Finansdepartementet på 1930-talet började bygga 
ett blandekonomiskt system, det som blev känt som Sweden the Middle Way. 

En stark offentlig sektor samarbetade med ett starkt näringsliv som var fritt under demokratiskt 
stiftade lagar. Om näringslivet avskedade personal hade den offentliga sektorn resurser att 
finansiera nya arbeten t ex genom att göra beställningar i näringslivet för samhällsviktiga 
aktiviteter. Arbetskraften hölls skadeslös genom ett arbetslöshetsstöd som gick att leva på under 
en omställningsperiod och omskolning om det behövdes. 

Den framgångsrika blandekonomiska metoden har glömts bort som alternativ till Rå kapitalism 
(TINA Margret Thatchers There Is No Alternative) och misslyckad sovjetisk planhushållning.  

Samhällets främsta resurs och begränsning är arbetskraften, inte pengar. Ända fram till 
”Novemberrevolutionens” avreglering av kreditmarknaden 1985 (ESO Ds 1996:37) ansågs full 
sysselsättning vara det främsta ekonomiska målet, inte som nu inflationskontroll. Den nyliberala 
ekonomiska politik som nu råder tänker främst på pengar. Den offentliga sektorn stramas åt och 
anses vara en belastning för samhällsekonomin. Människor stressas och blir sjuka eftersom de är 
för få medarbetare och dessutom därför att administratörer styr deras arbete och kräver att de ska 
låta sig styras av klockan och ägna sig åt detaljrapporter. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att en parlamentarisk utredning tillsätts för att beskriva den 
blandekonomiska ekonomiska modellen i jämförelse med den nu rådande nyliberala ekonomiska 
modellen 

2. Stockholms partidistrikt verkar för att full sysselsättning åter blir samhällets främsta 
ekonomiska mål, inte inflationen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J2  
Ersätt överskottsmålet och frigör pengar till reformer 
Gröndal Liljeholmens s-förening 
 

Sedan 90-talskrisen har socialdemokratiskt ledda regeringar träget betalat av på Sveriges 
statsskuld. Från en hög nivå 1995 är den nu en av de lägsta i EU. Enligt det finanspolitiska 
ramverket ska bruttoskulden vara 35 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Vi befinner oss 
nu under denna nivå. Den första punkten i januariöverenskommelsen är att det finanspolitiska 
ramverket ska värnas. 

Regeringens överskottsmål bör därför ersättas med ett mål om att varken öka eller minska 
statsskulden som andel av BNP så länge inte en akut ekonomisk kris råder. 

Detta skulle möjliggöra reformer för i storleksordningen 100 miljarder kronor årligen. Som 
jämförelse var det totala reformutrymmet i höstbudgeten 2019 begränsat till 25 miljarder. Om 
överskottsmålet skrotas kan stora satsningar göras redan i vårbudgeten, eftersom det inte kräver 
några skattehöjningar, som bara kan göras vid årsskiftet. 

Att överge överskottsmålet är knappast särskilt kontroversiellt bland ekonomer. Swedbanks 
chefsekonom Anna Breman uppmanade regeringen att spendera mer än vad som blev fallet i 
höstbudgeten och Nordeas chefsekonom Annika Winsth vill att överskottsmålet helt skrotas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att dagens överskottsmål ska ersättas med ett nytt 
mål för det offentliga sparandet. En ny förutsättningslös översyn ska göras.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J3  
Ersätt överskottsmålet och frigör pengar till reformer 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening, Skärholmens s-förening 
 

Sedan 90-talskrisen har socialdemokratiskt ledda regeringar träget betalat av på Sveriges 
statsskuld. Från en hög nivå 1995 är den nu en av de lägsta i EU. Enligt det finanspolitiska 
ramverket ska bruttoskulden vara 35 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Vi befinner oss 
nu under denna nivå. Den första punkten i januariöverenskommelsen är att det finanspolitiska 
ramverket ska värnas. 

Regeringens överskottsmål bör därför ersättas med ett mål om att varken öka eller minska 
statsskulden som andel av BNP så länge inte en akut ekonomisk kris råder. 

Detta skulle möjliggöra reformer för i storleksordningen 100 miljarder kronor årligen. Som 
jämförelse var det totala reformutrymmet i höstbudgeten 2019 begränsat till 25 miljarder. Om 
överskottsmålet skrotas kan stora satsningar göras redan i vårbudgeten, eftersom det inte kräver 
några skattehöjningar, som bara kan göras vid årsskiftet. 

Att överge överskottsmålet är knappast särskilt kontroversiellt bland ekonomer. Swedbanks 
chefsekonom Anna Breman uppmanade regeringen att spendera mer än vad som blev fallet i 
höstbudgeten, och Nordeas chefsekonom Annika Winsth vill att överskottsmålet helt skrotas. 

Eftersom LO i sitt Program för jämlikhet också tar upp frågan yrkar vi i enlighet med deras 
formulering. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att dagens överskottsmål ska ersättas med ett nytt 
mål för det offentliga sparandet. En ny förutsättningslös översyn ska göras.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J4  
Likvärdig kommunal service i hela landet 
Herrängens s-förening, Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb 
 

Det är stora skillnader i skattekraft och mellan befolkningens behov av service i olika delar av 
landet, samtidigt som staten vill att invånarna ska garanteras likvärdig kommunal service. 

Skatteutjämningssystemet som finns i landet sedan ett stort antal år har enligt Sveriges 
Kommuner och Landsting och regeringen följande syfte: 

” Syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och regioner att 
tillhandahålla service oberoende av skattekraft och kostnader som inte går att påverka. Systemet 
gäller lagstadgad verksamhet, inte frivillig.” – (hämtat från SKL:s hemsida) 

Hur fungerar skatteutjämningssystemet? 

”Den jämnar ut skattekraften mellan kommunerna respektive regionerna. Skattekraften är 
kommunens/regionens skatteunderlag dividerat med befolkningen. Om skattekraften understiger 
115 procent av den genomsnittliga nivån (garantinivån) i riket får de ett bidrag från staten. Ligger 
kommunen/regionen över den nivån betalar de en avgift. 

Avgiftens och bidragets storlek beror dels på hur mycket skattekraften avviker från garantinivån 
och dels på den skattesats som används vid inkomstutjämningsberäkningen. I denna beräkning 
använd inte kommunens egen skattesats, utan en skattesats som beslutas av riksdagen. 
Kommunen/regionen kan därför inte påverka sitt utfall”  - (hämtat från SKL:s hemsida) 

Stockholm stad och Region Stockholm måste enligt min uppfattning också bidra med resurser till 
skatteutjämningsystemet. Socialdemokrater i stad och region bör driva på för detta. 

Många kommuner och Regioner, även kommuner i Stockholmsregionen, har ett ansträngt 
kostnadsläge beroende på skiftande omständigheter. Skatteutjämningssystemet är inte fulländat 
och behöver sannolikt reformeras, men tills så sker måste alla kommuner och regioner solidariskt 
medverka. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. fastställa som princip att Stockholms stad och Region Stockholm ska medverka till 
skatteutjämning mellan landets kommuner och regioner och utifrån fastlagda regler bidra med 
resurser till systemet.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J5  
Nej till “odefinierade sparkrav” i S-kommunbudgeten 
Unga S-kvinnor: Rebella 
 

Tankesmedjan Balans och Arena Idé granskat 12 av de 14 största kommunerna i Sverige, där en 
tredjedel av landets befolkning bor. De har analyserat ramen för den nämnd där äldreomsorgen 
ingår. Deras preliminära resultat visar att äldreomsorgens resurser minskas med minst 1,4 
miljarder under 2020. Äldreomsorgen är utsatt för gradvisa ekonomiska åtstramningar, ofta 
omskrivet som ”effektiviseringar”, ”rationaliseringar”, eller ”smartare välfärd”. Många kommuner 
räknar inte upp verksamheters anslag i takt med deras kostnads- och behovsökningar. 
Åtstramningarna åtföljs inte av handlingsplaner för hur de ska genomföras.  

För att täcka upp för den ökande obalansen mellan behov och resurser som uppstår, pressas 
personalen till sitt yttersta. När budgetramarna stramas åt, innebär besparingar nästan alltid ökad 
arbetsbelastning. Varje medarbetare - undersköterska, lärare, sjuksköterska, barnskötare behöver 
helt enkelt täcka upp för ökade behov. När personalen inte längre orkar med sitt uppdrag, 
uppstår ökade kostnader i form av sjukskrivningar.  

Vi socialdemokrater måste kritiskt granska vår kommuns insatser och åtgärder inom 
välfärdsverksamheter som till exempel äldreomsorgen. Tar Stockholm stad, Region Stockholm 
och vi som politiker ansvar för eventuella effektiviseringskrav? Har vi tänkt igenom hur 
besparingarna ska gå till, eller väljer ni undanflykter som att “lita till att personalen fixar det” för 
att få ihop schemat? Och inte minst: är vi ärliga mot våra kommuninvånare om vilka 
förutsättningar vi ger personalen, så att väljarna kan göra ett informerat val kring vilken välfärd 
och omsorg de vill ha i sin kommun? 

Det är oftast kvinnor som jobbar inom offentlig verksamhet - som sjuksköterskor, barnskötare, 
undersköterskor, lärare och socionomer. Effektiviserings- och sparkrav påverkar deras vardag. 
Det leder till ökad arbetsbelastning för alla som jobbar i välfärden. Om vi ska kunna prata om 
satsningar måste investeringar öka utöver kostnadsökningar, allt annat är att ljuga. Vi 
socialdemokrater i Stockholm ska vara ärliga och inte kalla nedskärningar för effektiviseringar. Vi 
bör styra välfärden enligt grundtanken att krav och resurser för dem som arbetar i välfärden 
måste vara lika stora.  

Vi måste bort från synen på välfärd som något som kan effektiviseras eller där produktiviteten 
hela tiden kan öka. Yrken där man tar hand om folk fungerar inte så. Förutsättningarna avgör 
kvaliteten i vård, skola och omsorg. 

Därför yrkar vi att Stockholms stad ska sluta kalla nedskärningar för odefinierade 
effektiviseringar. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verka för ärliga och transparenta budgetar i Stockholms stad och region och att kommun och 
region slutar redovisa nedskärningar som effektiviseringar 

2. verka för att nedskärningar ska alltid motiveras, specificeras och redovisas till medborgarna  

3. verka för att kommun- och regionanställda ska få en rimlig arbetsbelastning.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J6  
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Hammarbyhöjden-Björkhagens s-förening 
 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling. 

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 
utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 
ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 

Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar 
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av 
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära: 

● att överskottsmålet tas bort 

Överge överskottsmålet 

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 
uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och 
pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste 
budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 
2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga 
bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna 
uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och budgeten tillåtas att gå med ett 
kontrollerat underskott. 

Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 
och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. 
Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför 
att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller 
pensioner. Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att 
lånefinansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ 
realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter. Att överge överskottsmålet 
öppnar för att utnyttja denna möjlighet utan att statens finanser äventyras. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 



1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas 
bort. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J7  
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Hässelby Gårds s-förening, Hässelby s-kvinnor, S-2000 
 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling.  

  

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 
utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 
ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 

Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar 
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av 
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 

  

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:  

● att överskottsmålet tas bort 

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

● skapandet av en statlig investeringsbank  

● att ett finansmarknadsråd inrättas. 

  

Överge överskottsmålet 

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 
uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och 
pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste 
budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 
2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga 
bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna 
uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att 
gå med underskott.  

  



Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 
och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. 
Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför 
att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller 
pensioner. Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att 
lånefinansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ 
realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.  

Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar 
(investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av 
olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett 
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och 
mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. 
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig 
upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, 
välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt 
att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för 
gällande EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns 
konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp 
till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och 
statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl. 

  

Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande 
investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom 
driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras 
genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten 
tillför en investeringsbank som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

  

Skapa en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala 
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas. Investeringsbanken bör 
likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har 
utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken 
kan utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom 
pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med 
policyrekommendationer från EU och OECD. 

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra 
aktörer med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används 
som säkerhet för lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en 
hävstångseffekt på insatt kapital. Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor 
för varje krona i säkerhet (det vill säga, för varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens 
investeringsbudget). 

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. Den 
svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell 
standard som står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande 



ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt 
ledande forskare inom främst statsvetenskap, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och 
organisationsteori bör därför tillsättas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort. 

2. Stockholms partidistrikt verkar för att i statsbudgeten separera en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

3. Stockholms partidistrikt verkar för att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av 
bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. Stockholms partidistrikt verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern 
inrättas. 

5. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J8  
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Kungsholmens s-förening 
 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling.  

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 
utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 
ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 

Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar 
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av 
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:  

• att överskottsmålet tas bort 

• att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

• skapandet av en statlig investeringsbank  

• att ett finansmarknadsråd inrättas. 

Överge överskottsmålet 

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 
uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och 
pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste 
budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 
2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga 
bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna 
uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att 
gå med underskott. 

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 
och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. 
Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför 
att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller 



pensioner. Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att 
lånefinansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ 
realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.  

 Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar 
(investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av 
olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett 
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och 
mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. 
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig 
upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, 
välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt 
att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för 
gällande EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns 
konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp 
till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och 
statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl. 

Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande 
investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom 
driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras 
genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten 
tillför en investeringsbank som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

Skapa en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala 
investeringsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbaus (KFW) bör skapas. Investeringsbanken bör 
likt en privat bank mobilisera kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. EIB har 
utvecklat lån och garantier som enligt statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. Banken 
kan utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare (såsom 
pensionsfonder) att investera i projekt som banken finansierar. Förslaget ligger också i linje med 
policyrekommendationer från EU och OECD. 

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra 
aktörer med billigt och tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används 
som säkerhet för lån på den internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en 
hävstångseffekt på insatt kapital. Det kan till exempel betyda att banken får låna upp 10 kronor 
för varje krona i säkerhet (det vill säga, för varje krona i eget kapital som tillskjuts från statens 
investeringsbudget). 

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. Den 
svenska statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell 
standard som står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns betydande 
ekonomiska resurser och informella politiska makt. Ett finansmarknadsråd med internationellt 
ledande forskare inom främst statsvetenskap, ekonomisk historia, ekonomisk geografi och 
organisationsteori bör därför tillsättas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort.  



2. Stockholms partidistrikt verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en 
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över 
konjunkturcykeln styr 

3. Stockholms partidistrikt verkar för att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av 
bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. Stockholms partidistrikt verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern 
inrättas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J9  
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Socialdemokratiska skolföreningen 
 

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling.  

  

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 
utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 
ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 

Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar 
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av 
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 

  

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:  

● att överskottsmålet tas bort 

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

● skapandet av en statlig investeringsbank  

● att ett finansmarknadsråd inrättas. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas 
bort. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en 
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över 
konjunkturcykeln styr 

3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en statlig investeringsbank skapas för 
finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt 
statsministern inrättas. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.  



 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J10  
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Sohlman, Åsa 
 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling.  

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 
utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 
ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 

Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar 
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av 
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp. 

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära:  

● att överskottsmålet tas bort 

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

● skapandet av en statlig investeringsbank  

● att ett finansmarknadsråd inrättas. 

  

Överge överskottsmålet 

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 
uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och 
pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste 
budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 
2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga 
bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna 
uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att 
gå med underskott.  

  

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 



Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 
och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. 
Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför 
att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller 
pensioner. Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att 
lånefinansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ 
realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.  

Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar 
(investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av 
olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten. 

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig 
 

Jag yrkar att årsmötet beslutar att 

1. partidistriktet verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort. 

2. partidistriktet verkar för att inom ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

3. partidistriktet verkar för att en statlig investeringsbank skapas för finansiering av 
bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. partidistriktet verkar för att ett finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas.  
 
Motionen avslagen av Seniorsossarna och skickas därför in som enskild 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J11  
Progressiv landstingsskatt 
SSU Stockholm 
 

Det senaste bygget av citybanan och finansieringen av tvärbanan har kostat väldigt mycket 
pengar. Dessa pengar kommer självklart inte från intet, de behövs för att förbättra vår stad 

och utveckla vår kollektivtrafik. En utvecklad kollektivtrafik påverkar staden positivt genom att 
fler människor enklare kan ta sig till arbetet. Utvecklandet av kollektivtrafiken i Stockholm kan 
också hjälpa till att skapa nya bostadsområden där människor kan bo vilket är nödvändigt i detta 
bostadsbristens Stockholm då många inte vill bo i områden som är 

svårtillgängliga. När människor lättare kan ta sig till arbetet ökar även antalet arbetstillfällen. 
Finansieringen av detta projekt har som sagt kostat mycket pengar. Kostnaden i detta 

högerstyrda landsting har spillt över alla människor som använder kollektivtrafiken i form av, 
efter varje år, en ökning av biljettpriset. Att de som använder kollektivtrafiken även betalar för 
det kanske framstår som logiskt, men jag anser att det inte är rättfärdigt att individer med en 
väldigt låg inkomst betalar lika mycket som individer med väldigt hög inkomst. För att främja de 
låginkomsttagares situation i samhället och även ta ytterligare ett steg att utjämna klasskillnader 
måste progressiv landstingsskatt prioriteras framför höjning av biljettpriset. 

Detta skulle innebära att höginkomsttagare betalar mycket mer än låginkomsttagare och därmed 
behöver inte de som redan har det svårt ställt betala ständigt ökande biljettpriser 

som redan i nuläget är för höga. De som redan har mycket pengar ska även bidra mer till 
samhället och de som inte har särskilt mycket pengar ska ha en chans att klättra i samhället 
ekonomiskt. De som är fattiga har mycket mer att förlora än rika. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om att en progressiv landstingsskatt ska införas i 
Region Stockholm  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J12  
Reformering av skattesystemet 
S-2000, Tensta s-förening 
 

Reformering av skattesystemet är en viktig punkt i Januariavtalet. Två väsentliga utgångspunkter 
är (1) att förenkla och göra systemet mer rättvist, och (2) att hitta nya skattekällor för att 
finansiera välfärden. 

Forskare, ekonomer och många politiker förespråkar en skatteväxling mellan inkomstskatter och 
kapitalskatter, där de före sänks och de senare höjs, men varför inte slå ihop hela varje individs 
inkomster – oavsett källa – och beskatta summan med samma progressiva skala? Det skulle 
minska komplexiteten i skattesystemet och samtidigt minimera skatteplanering och -flykt.  

En ny skattekälla som används i flera länder är en transaktionskatt på finansiella transaktioner. En 
ytterst låg skattesats skulle både generera betydande skatteintäkter och även hjälpa dämpa 
spekulationer. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. vårt parti driver idén om en, för varje individ, gemensam beskattning av alla inkomster – såväl 
från kapitalet som lönen – i den skatteutredning som snart tillsätts. 

2. vårt parti driver idén om en transaktionsskatt på finansiella transaktioner i den skatteutredning 
som snart tillsätts.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J13  
Släpp loss investeringarna 
Solidaritet i Västerort, STS Bromma Kungsholmen, STS Stockholm 
 

För att utveckla samhället behövs investeringar, både offentliga och privata. Investeringskvoten – 
den andel av bruttonationalprodukten som investeras – ligger idag under den investeringskvot vi 
hade för femtio år sedan. Då investerade vi nära 30 procent av bruttonationalprodukten – värdet 
av alla varor och tjänster som produceras under ett år. Nu ligger vi på drygt 25 procent. De 
offentliga investeringarna har sjunkit allra mest och ligger i dag på drygt 4 procent av 
bruttonationalprodukten. 

När investeringarna sjunker betyder det att bostäder, sjukhus, skolor, vägar, järnvägar, 
tunnelbanor, spårvägar och mycket annat INTE blir byggda. Detta innebär att mängder av jobb 
inte kommer till stånd. Vi bygger till exempel bara omkring hälften av det antal bostäder vi 
byggde årligen för femtio år sedan. Trångboddhet, bostadsbrist och arbetslöshet biter sig fast. Vi 
har till exempel stadigt 350 000 – 400 000 öppet arbetslösa.  

I Järvaområdet är arbetslösheten en av flera faktorer som skapar utanförskap, segregation och 
bristande framtidstro. Fler i jobb ger skatteintäkter, bryter utanförskap och skapar ett socialt 
hållbart samhälle både i Stockholms utanförskapsområden och i hela landet. 

LO föreslog 2017 ett investeringsprogram på 70 miljarder kronor på tio år för att öka välfärd och 
sysselsättning, ungefär 7 procent av statsbudgeten varje år. Det programmet har inte kommit till 
stånd. Den öppna arbetslösheten har bitit sig fast kring 400 000 personer.  

Vi ser dagligen eftersatta behov: slitna skolor, köer till sjukvård, järnvägar som fungerar dåligt. På 
25 år har inte en enda ny tunnelbanestation öppnats i Stockholm. Även om tunnelbanan är region 
Stockholms ansvarsområde, fungerar Stockholms stad inte utan tunnelbana.  

Det är tydligt att vi behöver en annan ekonomisk politik. När staten snålar, går det även ut över 
kommunerna. Statliga bidrag minskar, när arbetslösheten stiger drabbas även kommunernas 
socialtjänst och så vidare 

Socialdemokraterna i Stockholms stad behöver trycka på för en annan ekonomisk politik. Det 
nuvarande ramverket måste förändras. Staten behöver låna till investeringar. Sverige har en 
exceptionellt låg statsskuld, omkring 30 procent av bruttonationalprodukten. EU-reglerna säger 
högst 60 procent. Genomsnittet i EU är 85 procent. Finland ligger på drygt 50 procent, Tyskland 
på mer än 80 procent. Låneutrymmet är stort. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt tar initiativ till att diskutera med regeringen att lånefinansiera 
investeringar i stället för den nuvarande krona-för-krona-politiken, 

2. Stockholms partidistrikt tar initiativ till att diskutera med regeringen att förändra finanspolitiskt 
ramverk för att möjliggöra en mera offensiv ekonomisk politik.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J14  
Återför posten till ett statligt verk 
El-sossen 
 

Experimentet PostNord AB har inte fallit särskilt väl ut.  

Därför önskar vi att staten återför hela verksamheten som nu drivs av PostNord AB ska återföras 
in i ett statligt verk som även får i uppdrag att köpa in de andra aktörerna på den svenska 
marknaden som t.ex. City mail. 

EU direktiven har inte gett önskat resultat i vinstjakten. Resultatet har blivit missnöjda 
medarbetare och kunder med ökat hot mot den psykiska och fysiska arbetsmiljön. 

Konkurrensen sker inte på lika villkor och vi vill ha tillbaka Posten med dess logga och återgå till 
en fungerande samhällsfunktion. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. posten ska återgå till att vara ett statligt verk. 

2. Stockholms partidistrikt ska driva motionen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 
Motion J15  
Återinför en statlig investeringsbudget 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 

Finansminister Gunnar Sträng avskaffade den statliga investeringsbudgeten. Till skillnad från 
företag och kommuner skiljer staten inte på driftskostnader och investeringar. Systemet innebär 
att staten som regel ska betala också investeringar ”krona för krona” och tävla med utrymmet för 
driftskostnader. Men för ett land med egen valuta är statliga investeringar ingen utgift utan de 
skapar varaktiga tillgångar för landet. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att staten återinför en särskild investeringsbudget, som 
tillåts låna, skild från driftsbudgeten.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion JKongress  
En skattereform för ökad välfärd och jämlikhet 
SSK 
 

Att klara finansieringen av välfärden samt minska de växande ekonomiska klyftorna i vårt land är 
tillsammans med klimatkrisen vår tids stora utmaningar. För socialdemokratin är åtgärder för 
ökad jämlikhet och välfärd dessutom helt avgörande för partiets existensberättigande. För att 
klara av detta är skattesystemets utformning helt avgörande.  

Tyvärr har skattesystemets möjlighet att förse välfärden med resurser minskat i takt med att den 
totala skattekvoten (skatteintäkternas andel av BNP) minskat från cirka 50 procent av BNP i 
början på 90-talet till cirka 44 procent idag. Likaså har skattesystemets omfördelande effekt 
minskat drastiskt. Resultatet av dagens skattesystem ser vi i exempelvis i form av att 110 av 
landets 290 kommuner väntas gå med underskott under 2019. 

Inom ramen för punkt fyra i 73-punktsprogrammet ska en omfattande skattereform genomföras 
under mandatperioden. I överenskommelsen står det att skattereformen ska ”utjämna dagens 
växande ekonomiska klyftor” samt ”långsiktigt trygga välfärden”. Ska detta vara möjligt menar vi 
att dessa mål måste tolkas bokstavligt. Socialdemokratins ingångsvärde måste därför vara att det 
totala skatteintaget ska öka genom en markant högre skattekvot. Vidare måste socialdemokratin 
driva att skattereformen på allvar ska innebära minskade ekonomiska klyftor genom att bidra till 
ett lägre värde på den så kallade Ginikoefficienten som mäter hur inkomster är fördelade i ett 
land (ett lägre värde innebär att inkomsterna är mer jämlikt fördelade). Är vi inte tydliga med 
dessa krav riskerar vi få en skattereform som leder till nedskärningar i välfärden och ytterligare 
växande klyftor. Det kan vi aldrig acceptera. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för en skattereform som tydligt ökar det totala skatteuttaget i 
Sverige genom att bidra till en markant högre skattekvot 

2. Stockholms partidistrikt verkar för en skattereform som bidrar till minskade ekonomiska 
klyftor genom ett markant lägre värde på den så kallade Ginikoefficienten 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

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



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion JKongress  
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
S-förening, Skarpnäckfältets S-förening, Tensta s-förening, Bandhagen-Högdalens s-förening, 
Kärrtorps s-förening 
 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling. 

Vi föreslår därför ett nytt finanspolitiskt ramverk som säkrar statsfinansernas långsiktiga 
hållbarhet och gör det möjligt att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt 
arbetslöshet, jämlik och stärkt välfärd, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och 
kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Ramverket bör innebära:  

att överskottsmålet tas bort 

att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget med balansmål över konjunkturcykeln  

skapandet av en statlig investeringsbank  

att ett finansmarknadsråd inrättas. 

  

Överge överskottsmålet 

Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden 
bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste 
överskottsmålet nu överges och ersättas med en möjlighet att gå med underskott.  

  

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Det nya ekonomiska ramverket bör skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och 
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler 
inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör finansieras av skatteintäkter, dvs styras av ett “balansmål” över 
konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i 
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i 
sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning.  

  



Investeringsbudgeten bör ha tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan 
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. 
För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden 
ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank 
som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

  

Skapa en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala 
investeringsbanken KFW bör skapas. Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera 
kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. Investeringsbankens främsta syfte är att 
mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer med billigt och tålmodigt 
kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för lån på den 
internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.  

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. 
Statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard 
som står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns bety 

Omfattande bekgrundsmaterial återfinns på www.reformisterna.se. Där återfinns föreningens 
reformprogram, reformbudget och studiematerial som utvecklar och underbygger denna motion. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas 
bort. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att i statsbudgeten separera en investeringsbudget 
där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en statlig investeringsbank skapas för 
finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar att ett finansmarknadsråd under statsministern inrättas 
med bred representation av olika akademiska discipliner. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: J. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:   

 
Motion JKongress  
Reformering av skattesystemet 
Kungsholmens s-förening 
 

Reformering av skattesystemet är en viktig punkt i Januariavtalet.  

Två väsentliga utgångspunkter är (1) att förenkla och göra systemet mer rättvist, och (2) att hitta 
nya skattekällor för att finansiera välfärden. 

Forskare, ekonomer och många politiker förespråkar en skatteväxling mellan inkomstskatter och 
kapitalskatter, där de före sänks och de senare höjs, men varför inte slå ihop hela varje individs 
inkomster – oavsett källa – och beskatta summan med samma progressiva skala? Det skulle 
minska komplexiteten i skattesystemet och samtidigt minimera skatteplanering och -flykt.  

En ny skattekälla som används i flera länder är en transaktionskatt på finansiella transaktioner. En 
ytterst låg skattesats skulle både generera betydande skatteintäkter och även hjälpa dämpa 
spekulationer. 
 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. vårt parti driver idén om en, för varje individ, gemensam beskattning av alla inkomster – såväl 
från kapitalet som lönen – i den skatteutredning som snart tillsätts. 

2. vårt parti driver idén om en transaktionsskatt på finansiella transaktioner i den skatteutredning 
som snart tillsätts. 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen samt 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 


