
 



Nr1 / ID1118 

Motion nr 1 

Införande av statlig 

mellankapitalfinansiering 

Ekerö  

Område: Bostäder 

Motivering 

Motion angående införande av statlig mellankapitalfinansiering 

- Bygg fler hyresbostäder och möjliggör lägre hyror genom införande av statlig 
mellankapitalfinansiering 
I bostadsdebatten finns för närvarande ett stort fokus på sambandet mellan 
införda kreditrestriktioner och effekter på framförallt de unga hushållens 
möjligheter att ta sig in på ägarmarknaden (bostadsrätter och egna hem). Med 
högre inträdeströsklar tvingas idag yngre att luta sig mot föräldrar eller till den 
delen av bostadsmarknaden med de absolut högsta boendekostnaderna, d v s 
andrahandsboende i hyresrätt eller bostadsrätt. I Stockholm är det idag inte 
ovanligt med andrahandshyror på 12 000 – 18 000 kr/ mån för en 2:a eller 3:a i 
centrala lägen.  
En förbisedd faktor är att kreditrestriktionerna också drabbar hyresmarknaden. 
Påverkan sker på två sätt. Bankerna har under senare år påförts högre så kallade 
”riskvikter” vilket innebär att banken måste hålla en högre andel eget kapital i 
förhållande till sin utlåning. Det medför dels att tillgången till kapital begränsas, 
dels att priset (räntan) på det kapital som lånas ut blir högre. Effekterna av detta 
har blivit särskilt tydlig i den privata (kommersiella) delen av hyresmarknaden. 
Med minskad bankfinansiering har företagen i allt större utsträckning tvingats 
finansiera sina investeringar via obligationsmarknaden. Där finns idag gott om 
kapital, förutsatt att företagen själva är finansiellt starka. När de inte är det ökar 
kravet på egenfinansiering via så kallat eget kapital som är dyrt eller via den 
öppna kapitalmarknaden där det förvisso finns kapital men som är klart dyrare 
över cirka 50 procent än vad som var fallet tidigare.  
Skillnaden mellan tidigare och nuvarande villkor på finansieringsmarknaden kan 
illustreras via nedanstående bild:  

Bara för några år sedan var det fullt möjligt för ett fastighetsbolag att via bank eller 
obligationsmarknaden finansiera en investering via ett fastighetslån till 
bottenlåneränta. Som bilden visar krävs idag antingen mer eget kapital eller så 



tvingas företagen låna till högre kostnad. Oavsett var den exakta skärningen 
ligger mellan eget kapital eller lånekapital illustrerar bilden att 
finansieringskostnaden över ca 50 procent av en fastighetsfinansiering blivit 
dyrare än för förr vilket medför en högre kapitalkostnad för själva bygget vilket i 
sin tur leder till krav på högre hyror. 
Även om sambanden för allmännyttan är något annorlunda gäller i grunden 
samma finansiella logik. Flertalet kommunala bostadsföretag finansierar sig idag 
via Kommun-Invest som är en stiftelse ägd av kommunerna själva. Via Kommun-
Invest har den kommunala sektorn (d v s de kommuner som valt att bli 
medlemmar) skaffat sig tillgång till attraktiv finansiering. KommunInvest har idag 
AAA rating vilket innebär att man kan låna upp kapital till låg ränta. 
KommunInvest har idag en samlad utlåning till den kommunala sektorn på ca 400 
miljarder kr. 
Förutsättningen för billig utlåning är dock billig upplåning via den internationella 
kapitalmarknaden. Och för att upplåningen ska vara billig krävs att den 
kommunala ekonomin är i god kondition. I praktiken sker kreditprövningen efter 
samma principer som i vilken bank som helst eller på den internationella 
kapitalmarknaden. Vid låg skuldsättning (hög soliditet) får man låna billigt. Om 
soliditeten är ansträngd bedöms risken öka och därmed ökar också priset (räntan) 
på lånet. För ett kommunalt bostadsbolag som vill finansiera ett bostadsprojekt 
gäller således att bolaget behöver vara i god finansiell kondition för att kunna 
erhålla attraktiva finansieringsvillkor. 
Eftersom det kommunala bostadsbolaget dessutom ingår i hemkommunens 
koncern omfattar kreditprövningen i praktiken hela den samlade 
kommunkoncernens finansiella ställning. I klartext betyder detta att finansiellt 
starka kommuner/ bolag har lättare att finansiera det nödvändiga 
bostadsbyggandet än en finansiellt svag kommun, i all synnerhet som Kommun-
Invest är måna om att behålla sin rating. 
Sammanfattningsvis är således bostadsbyggandet helt beroende av möjligheten 
att erhålla billig finansiering. Som en följd av den ökade regleringen av 
banksektorn begränsas således tillgången till billigt kapital, framförallt genom att 
det numer krävs mer eget kapital men också genom att fastighetsfinansieringen 
över ca 50 procents soliditet (så kallad investment grade) blivit dyrare än vad som 
tidigare var fallet. Trots att marknadsräntorna sjunkit på senare år har således 
finansieringskostnaden för bolag med svagare balansräkningar blivit högre.  
För det framtida bostadsbyggandet och möjligheten att kunna bygga till rimliga 
hyror betyder detta två saker: med ökade krav på eget kapital blir byggandet 
dyrare. Skulle räntorna samtidigt öka uppstår en dubbel effekt som på ett närmast 
dramatiskt sätt skulle höja hyresuttaget i nyproducerade bostäder. Nedanstående 
tabell ger en översiktlig bild av möjliga effekter utifrån olika antaganden. Bilden 
ska läsas som en principiell konsekvensanalys av effekterna av ökade krav på 
eget kapital respektive stigande räntor. I detta räkneexempel antas en 
byggkostnad på 22 800 kr per kvadratmeter BTA (Total Byggnads-Area ovan 
mark, inkl. moms) vilket kan översättas till 37 500 kr per kvadratmeter BOA 
(boarea) vilket innebär att den samlade byggkostnaden slås ut på själva 
lägenhetsytan som hyresgästen betalar hyra för.  

Scenarier för hyresbehov 



Kalkylpost Basscenario Scenario högre andel eget kapital Scenario statlig 
mellanfinansiering Scenario högre ränta, högre andel eget kapital statlig 
mellanfinansiering Scenario högre ränta och högre andel eget kapital 
Andel eget kapital 25% 50% 25% 25% 50% 

Avkastningskrav eget kapital 10% 10% 10% 10% 10% 

Andel statlig mellanfinansiering - - 25% 25% 
Låneränta statlig mellanfinansiering - - 2% 4% 
- 
Andel fastighetslån 75% 50% 50% 50% 50% 

Låneränta fastighetslån 2% 2% 2% 4% 4% 

Avkastningskrav totalt kapital 4% 6% 4% 5,5% 7% 

Hyresbehov vid oförändrat fastighetsvärde, kr/kvm/år 1 900 2 650 1 900 2 460 3 
025 

Basscenariot i tabellen beskriver finansieringsvillkoren som de såg ut för några år 
sedan, d v s innan kreditregleringarna började slå igenom i företagens 
finansieringsvillkor. Kolumn 2 ger en bild av konsekvenserna för behovet av 
hyresuttag när andelen eget kapital ökat eller om kostnaden för 
fastighetsfinansieringen ökat i intervallet mellan bottenlån och eget kapital. 
Kolumn fem åskådliggör konsekvenserna av en utveckling med både ökade krav 
på eget kapital och stigande räntor. På samma sätt som enskilda hushåll drabbas 
krav på mer eget kapital och stigande räntor är det uppenbart att också 
byggandet av hyresbostäder är känsligt för ändrade finansieringsvillkor. 
Dessa effekter skulle kunna pareras om staten tog ett visst ansvar för 
bostadsfinansieringen. Detta skulle kunna ske utan att staten konkurrerar med de 
privata affärsbankerna, d v s avgränsade sitt engagemang till att ställa upp med 
relativt billigt lånat kapital i intervallet mellan eget kapital och bottenfinansiering. 
(Lån upp till ca 50 procent av den samlade fastighetsfinansieringen.)  
Ett statligt engagemang utformat på detta sätt presenterades 2018 av den 
socialdemokratiska expertgruppen för en ny social bostadspolitik och kallades för 
”statlig mellankapitalfinansiering”. Kolumn tre och fyra beskriver vilka effekter som 
en sådan statlig mellankapitalfinansiering skulle kunna få. Kolumn tre visar att om 
staten skulle erbjuda fastighetslån till samma villkor som bankens bottenlån skulle 
finansieringskostnaden sjunka med ca 28 procent jämfört med dagens villkor 
(kolumn två) där ungefär hälften av finansieringen måste ske med eget kapital 
eller dyrare mellankapital. Skulle räntorna öka något (se kolumn fyra) får en statlig 
mellankapitalfinansiering en tydligt lindrande effekt jämfört med om krav på mer 
eget kapital och högre räntor skulle slå igenom med full effekt. 
Det är således helt uppenbart att tillgången till kapital men också tillgång till 
relativt billigt kapital är en nyckelfråga om det ska vara möjligt att bygga 
hyresbostäder till rimliga hyror, detta oavsett om byggkostnaden skulle kunna 
reduceras något eller om kravet på avkastning på eget kapital kan minska något.  
Observera att redovisade räkneexempel även med en statlig 
mellankapitalfinansiering räknar på en relativt hög andel eget kapital (25 procent). 
Mycket talar för att kravet på eget kapital skulle kunna minska något om statlig 
mellankapitalfinansiering infördes. Om andelen eget kapital kunde minskas till 15 
procent och ersättas av billigare lånat kapital skulle effekten bli en påtaglig 
hyressänkning jämfört dagens förhållanden. 



Sammanfattningsvis är det uppenbart att villkoren för bostadsfinansieringen är en 
nyckelfråga som behöver långsiktigt stabila villkor. Före 1990-talets systemskifte 
svarade staten för den samlade bostadsfinansieringen. Denna byggde dock på 
förutsättningar som knappast går att återskapa i dagens miljö med en fri och 
öppen kapitalmarknad. Att staten dock kan spela en aktiv roll visar dock exempel 
från andra länder, exempelvis Norge som använder den statliga husbanken som 
ett verktyg för bostadsbyggandet. 
Sverige har idag starka statsfinanser vilket gör att staten kan låna till attraktiva 
villkor på den internationella kapitalmarknaden. Givet en fortsatt ansvarsfull 
finansiering till bra projekt med en rimlig riskbild är det uppenbart att staten skulle 
kunna komplettera både affärsbankerna och Kommun-Invest och på det sättet 
säkra det framtida bostadsbyggandet genom lånekapital till attraktiva villkor. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att formerna 

för en statlig mellankapitalfinansiering utreds. 

att Distriktskongressen beslutar att riksdagsgruppen driver frågan om att 
skyndsamt utreda förslaget. 

Fredrik Sirberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-11, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Fredrik Sirberg 
socialdemokraternaekero@gmail.com 
070-3066536 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 1 

Boel Godner 

Motionären lyfter ett intressant förslag i en viktig fråga. Det är angeläget att 
bostadsbyggandet som tagit fart de senaste åren fortsätter. Högkonjunktur, 
bostadsbrist och höga markpriser har gjort att nya bostäder ofta blir dyra. 
Alltför många har svårt att efterfråga en nyproducerad bostad. Varje nytt 
hyreshus ger dock en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Den avmattning i 
ekonomin som många ser kan möjligen göra att produktionskostnaderna 
minskar men diskussionen om finansiering av bostadsbyggandet behöver 
fortsätta.  
Begreppet "statlig mellankapitalfinansiering" finns egentligen inte utan har 
använts för att beskriva en idé som Socialdemokraterna diskuterat.  
Regeringen tillsatte utredningen "Lån och garantier för fler bostäder" 2017. Där 
berörs olika finansieringslösningar men inga stora beslut är fattade ännu. 
Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt att hålla många dörrar öppna i den 
diskussion som pågår nu och där det som beskrivs som "statlig 
mellankapitalfinansiering" också finns med. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1118:2. att anse att-

sats ID1118:1 besvarad. 
Nr2 / ID1115 

Motion nr 2 

ÖVERSYN AV OCH 

STRATEGIPROGRAM FÖR 

BYGG- OCH BOSTADSSEKTORN I 

SVERIGE 

Lidingö  

Område: Bostäder 

Motivering 

Socialdemokratin måste alltid vara ifrågasättande för att fortsätta kunna vara den 
viktigaste och främsta politiska kraften i vårt land och för ett framtida 
samhällsbygge. Har vi inte viktiga svar på nödvändiga förändringar kommer vi 
utan tvekan att ha våra bästa dagar bakom oss.  

Bygg- och bostadssektorn i Sverige är ett område som bara måste bli föremål för 
en ny socialdemokratisk syn. Det är stora grupper av bostadssökande som kort 



och gott inte har råd att efterfråga en ny bostad – det är för dem som en översyn 
av hela vår bygg- och bostadspolitik är nödvändig.  
År efter år parkerar vårt land i toppen bland EU:s medlemsländer vad gäller de 
högsta byggpriserna. De senaste årens statistik från Eurostat att snittpriset för att 
bygga bostäder i Sverige i genomsnitt ligger cirka 70 procent (!) över genomsnittet 
i Europeiska Unionen.  

I stort sett alla större byggprojekt blir avsevärt dyrare än de priser som offererats. 
Nya Karolinska Sjukhuset är bara ett av många uppmärksammade exempel 
under senare år. Arenastaden är ett annat. Det går i själva verket - i de större 
byggprojekten – att tala om en konsekvent serie. Även för stora 
infrastrukturprojekt blir slutnotan oftast avsevärt högre än i ursprungsförslagen. 
Detsamma gäller i hög grad bostadssektorn.  

Det ropas i debatten ständigt på nya subventioner för att kompensera för de 
extremt höga kostnaderna. Det skylls på priserna på byggmaterial, när den givna 
roten till det onda återfinns i en gammal organisation kring hur det byggs. 
Byggsektorns låga eller obefintliga 
produktivitetsutveckling är ett avgörande samhällsproblem, som måste hanteras 
politiskt. I ett handslag mellan politik och nya kreativa byggföretag med industriell 
byggproduktion ligger en stor del av lösningen.  
Tekniken är i allt väsentligt föråldrad, med långa byggtider och brister i kvalitet 
och precision. Och försöken att pressa byggtiderna - i ett gammalt byggsystem - 
leder till allt fler byggfel och brister i säkerhet. 
Vi kan väl i alla fall vara överens om att vi ska bygga för dem som ska bo, inte för 
dem som bygger. Bostadsfrågorna kan inte primärt heller vara en 
sysselsättningsfråga, utan en fråga om rätten att bo till rimliga kostnader för de 
många människorna.  

Vi socialdemokrater måste nu ta tag i den för de många människorna så 
avgörande bygg- och bostadssektorn. Den behöver ses över både vad avser dess 
extrema ineffektivitet, dess föråldrade organisation och dess skyhöga 
koldioxidutsläpp.  

Bland många svar på vi ska effektivisera och klimatanpassa byggandet och få ned 
kostnaderna finns redan i dag ett givet svar; Utöka det industriella byggandet, och 
förlägg produktionen av bostäder till fabriker runt om i landet. Våra enfamiljshus 
(småhus) är sedan decennier till 95 procent tillverkade i fabriker med industriellt 
byggande. Nu måste se till att också i stort sett alla flerfamiljshus (upp till 8-10 
våningar) och kontorsfastigheter inom några år har sin tillverkningsbas i 
industriella anläggningar.  
Att välja industriella byggmetoder handlar emellertid INTE om att ”välja ett 
byggmaterial” framför något annat. Det handlar i stället om att införa och förbättra 
nya byggsystem; det vill säga att välja att bygga på ett modernt, nytt sätt. 
Industriellt byggande innebär stora förbättringar i byggsystemet; lägre bygg- och 
boendekostnader, kortare byggtider, minskade störningar för närmiljö och trafik, 
lägre koldioxidutsläpp och radikalt färre byggfel. 
”Utan ett bostadsbyggande i balans tappar vi i konkurrenskraft. Det är en viktig 
indikator på hur väl fungerande ett samhälle är.", Ett konstaterande som 



Nybyggarkommissionen slog fast i sin rapport ”En bostadspolitisk agenda för 
Sverige – 63 förslag för ökat byggande” från 2014.  

Nu har regeringen infört olika stödformer inte minst för att underlätta byggandet av 
hyresrätter. Men detta kommer inte att lösa det grundläggande problemet. Vi 
måste vidta åtgärder som utvecklar mer moderna byggmetoder. Det är inte rimligt 
att byggsektorn släpar efter all annan näringsverksamhet och driver upp priserna. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att 

verka för: att socialdemokraterna gör en omfattande översyn av bygg- 

och bostadssektorn. att ett strategiprogram för utveckling och innovation 

införs inom bygg- och bostadssektorn. 

att inom strategiprogrammet ha särskilt fokus på att förbättra möjligheterna till 
att bygga även flerbostadshus industriellt. 

Niclas Svensson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Daniel Larson 
daniel.larson.1968@gmail.com 
0704774894 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 2 

Boel Godner 

Motionären tar upp en synnerligen aktuell fråga. Under den långa period av 
högkonjunktur i Sverige har bostadsbyggandet äntligen tagit fart i Sverige, inte 
minst i Stockholms län. De goda tiderna kopplat till det stora behovet av nya 
bostäder har drivit upp kostnaderna för nybyggnation. Det är inte hållbart i 
längden. Det positiva med den ökade bostadsbyggnationen är att det frigör 
bostäder med lägre hyror i andra änden.  
Distriktsstyrelsen upplever att mycket av det som motionen föreslår görs idag. 
Nya sorters byggtekniker och material tas fram och hållbarhetsfrågan är 
mycket stor i byggbranschen. Ett strategiprogram torde därmed inte vara 
nödvändigt. Diskussionerna behöver fortsätta kring hur fler av våra medborgare 
ska kunna efterfråga en bostad som den egna ekonomin klarar. 
Arbete, utbildning, och en jämlik välfärd är några av frågorna kopplade till det. 

 



Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-

01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1115. 

  



Nr3 / ID1089 

Motion nr 3 Område: Bostäder 

PBL - brandsäkerhet 
Sigtuna  

Motivering 

Kraven på brandskydd i Boverkets byggregler utgår från de grundläggande regler 
som finns i Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande Plan- och byggförordning 
(PBF). Dessa krav utvecklas och förtydligas i Boverkets byggregler (BBR). 
Förutom regler med utgångspunkt i PBL finns det även krav på brandskydd i 
andra lagstiftningar, t ex i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) där Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig central myndighet. I Plan- och 
Bygglagen (PBL 2010:900) 8 kap 9 § står att läsa: ”..Tomten ska ordnas så att det 
finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar 
som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon..” Kravet på säkerhet i händelse av brand förtydligas i Plan- och 
byggförordningen (PBF), genom fem grundläggande krav som berör utrymning, 
räddningsmanskapets säkerhet, skydd mot brandspridning inom och mellan 
byggnader samt bärförmågan vid brand. Fyra av de fem grundläggande kraven 
som finns i PBF förtydligas ytterligare i BBR. 
För verksamheter som exempelvis hanterar stora mängder brandfarliga ämnen 
eller andra ämnen som vid brand kan ge bestående miljökonsekvenser regleras 
detta i exempelvis Lagen om brandfarliga och explosiva varor, Miljöbalken och 
Arbetsmiljölagen. 
Ny teknik och olika energilösningar som kräver batterilagring, exempelvis el-bilar 
och solenergiteknik, utvecklas nu i snabb takt. Tydliga riktlinjer i gällande 
regelverk saknas dock. Ett problem med batterierna är att de skapar mycket 
komplicerade och svårsläckta bränder. Batterierna avger också mycket giftiga och 
starkt frätande gaser, vilket innebär stora svårigheter för Räddningstjänsten och 
kan också innebära direkt fara för människor i närheten. Batterierna kan även 
drabbas av det som kallas termisk rusning vilket kan leda till självantändning flera 
dagar efter den ursprungliga branden. 
Med tanke på att det nu blir allt vanligare att bygga garage under jord, direkt 
under husen, är det angeläget att gällande regelverk ses över och att nya riktlinjer 
tas fram för att garantera att man redan tidigt i plan- och bygglovsprocessen 
arbetar med och beaktar brandsäkerheten. Även klassningen av byggnaderna bör 
ses över då en bostadsbyggnad kanske borde ha samma klassning som 
verksamhet Vk6 om man väljer att t ex ha garage under huset eller vill installera 
solpaneler. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att

 motionen skickas vidare till 

länsriksdagsgruppen 



att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för en översyn av regelverken, 
PBL m fl, med avseende på ny teknik som exempelvis solenergi och el-bilar 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för en regelförändring för att 
säkerställa att brandsäkerhetsfrågorna kommer in tidigt i plan- och 
bygglovsprocessen 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att brandsäkerhetsfrågorna 
får ökad betydelse i plan- och bygglovsprocessen 

att motionen skickas vidare till partikongressen 

Marianne Åslin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 3 

Boel Godner 

Motionen tar upp viktiga och aktuella frågor. Utvecklingen mot ett mer hållbart 
samhälle går snabbt i såväl fordonsbranschen som i byggbranschen. 
Energibesparande åtgärder vid nybyggnation och renoveringar, ökat 
användning av solcellspaneler och ökat antal elbilar som behöver laddas är 
några exempel på vad som kan innebära nya behov. Räddningstjänsten i 
många kommuner är angelägna om att få vara med i planeringen av nya 
bostadsområden för att komma med goda råd och förbereda sin egen 
verksamhet och på flera ställen kan säkert det samarbetet bli bättre. När det 
gäller utvecklingen mot det hållbara samhället kan vi se att Boverket hänger 
med bra och i sin Kunskapsbank finns nyttiga upplysningar om vad en ska 
tänka på. Distriktsstyrelsen anser dock att brandsäkerhetsfrågor behöver ökad 
betydelse den dynamiska utveckling Stockholms län befinner sig i med 
omfattande nybyggnation under de kommande åren. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1089:1, ID1089:5. att 

anse att-sats ID1089:2, ID1089:3, ID1089:4 

besvarad. 
Nr4 / ID1083 

Motion nr 4 Område: Bostäder 

NYA ABC-Staden 



Nacka  

Motivering 

ABC staden var ett landsomfattande projekt. Jordbruket hade blivit mindre 
relevant som arbetskraft och produktion städer blev alltmer relevanta och 
städerna behövde växa. Därmed utifrån beräkningar av närhetsprincipen 
menade att de viktigaste byggnationerna i samhället var arbete bostad centrum 
och närhetsprincipen borde omfatta detta. För sin tid var detta ett bra projekt 
men blev snabbt tidlöst. Under 1960 talet hade arbetet flyttat, produktionen hade 
specialiserats med automatisering och arbetet fanns istället mer i centralorter 
och Stockholm. 

Detta ledde till miljonprogrammen. Problemet med var och en av dessa 
arbetsförflyttningar så lyckades folket och arbetet förflyttas. Men allt annat, skola, 
vård, omsorg men framförallt fritidsytor följde inte alltid med. 

Jag vill nu här mena att vi är inne i en ny tid, vi är inne i en ny strukturell 
omvandling där yrken numera härstammar från andra former än de på 60 och 
90 talet och vi kommer igen behöva anpassa oss. Dessutom har vi en 
blödande glesbygd som inte får glömmas bort som inte ser det vi ser, inflyttning 
till stora städer utan ett samhälle som plockas ner. 

Ska Socialdemokratin fortsätta vara relevanta för en bredbefolkning krävs bred 
och omfattande politik kring stadsplanering. Tillväxten måste göras hållbar för 
marknaden som vi ser den idag lämnar efter sig ohållbara infrastrukturprojekt. Vi 
ser centrumdöden i flera orter och samtidigt bygger vi bort fritiden i många 
förtätningsområden. 

Socialdemokraterna behöver inse att det behövs en modell för detta en ny 
strategi likt ABC staden. Men med andra parametrar och andra verktyg. 
Omvandlingen behöver ske enligt plan och bygglagen med översiktsplan och 
detaljplan. Omvandlingen behöver också förhålla sig till det politiska landskap 
och se vilka delar som är realistiska till kortsiktiga förslag och vad som kan vara 
långsiktiga visioner. 

För helhetslösningen på detta är mycket större än att hoppas på vinna val med 
att blåstyrda kommuner ska starta kommunala byggbolag. Lösningen är mycket 
större än att se till arbetsmarknaden och hur den förändras. Folk flyttar idag inte 
enbart efter arbete utan efter vilka behov de har till kultur idrott och fritid. 

Det behövs en modell som har hänsyn till både det befintliga lagutrymmet men 
också på ett trovärdigt sätt kan lyfta och ändra på lagutrymmet. 

Därför föreslår jag: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län ska 
verka för att Socialdemokraterna nationellt ska bilda en stadsplaneringsgrupp 
med experter på regionalplanering och förtroendevalda att ta  



fram en ny modell för stadsplanering för att skapa miljömässig hållbarhet 
och tillväxt. Modellen ska ta hänsyn till både det befintliga lagutrymmet men 
även kunna föreslå vilka lagar som kan behöva ändras. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att ta fram nya lagförslag för 
att underlätta stadsplanering med hänsyn till medborgarnas nya behov av 
tillgång till idrott kultur och fritid 

Ella Tegsten 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 4 

Boel Godner 

Sverige - inte minst Stockholms lä - växer. Nya bostäder byggs i snabb takt och 
människor verkar röra sig mot storstadsområden. I den dynamiska utvecklingen 
gäller det att inte glömma att samhället behöver fungera i både stort och smått. 
Skola, vård, omsorg, infrastruktur, fritid, hållbarhet, miljö och kultur ska tas 
hänsyn till i kommuinernas strukturplaner. Det gör i stor omfattning ida och 
varje kommun gör på det sätt som är rätt för dem. Det kommunala självstyret är 
starkt även om regionerna nyligen fått ett visst ansvar i detta. Många 
kommuner jobbar med att förtäta befintliga områden för binda samman 
utspridda bostadsområden och därmed optimera användning av 
samhällsservice och kollektivtrafik. Distriktsstyrelsen anser inte att det är rätt 
väg att gå med ny lagstiftning även om en del kommuner gör allt för att komma 
undan nödvändiga investeringar. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1083. 
Nr5 / ID1066 

Motion nr 5 

Bostadskreditinstitut för en ny 

bostadspolitik 

– för byggande av hyresrätter 

Haninge  

Enskild motion 



Område: Bostäder 

Motivering 

Motionär: Byggsossen Haninge Byggnads Socialdemokratiska förening, via Kent 
Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke.  

Bakgrund och motivering 

Vi behöver skapa nya sätt för att finansiera bostadsproduktionen. I debatten om 
en ny bostadspolitik har förslag förts fram att använda ett verktyg för staten, så 
kallade sociala obligationer för att finansiera fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder. De går att jämföra med dagens gröna obligationer som 
används för att finansiera offentliga miljöinvesteringar.  

Tanken är att ett självständigt bostadskreditinstitut skulle vara självfinansierat med 
att ge ut obligationer. Det skall vara en statlig garanti för bostadsproduktionen 
inom den nationella bostadsförsörjningsplanen. Resurserna institutet förfogar över 
skall användas efter vanlig kreditprövning till att finansiera byggprojekt som 
vunnits i den kommunala upphandlingen av ekonomiskt överkomliga hyresrätter.  

Bostadskreditinstitutet skall kunna utjämna konjunkturnedgångar för att hålla en 
jämn bostadsproduktion över tiden och se till att behovet av hyresrätter 
tillgodoses i dåliga och goda tider. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att arbeta för att skapa ett bostadskreditinstitut 
som är uppbyggd av obligationslån för byggande av hyresrätter. 

att uppdra till Stockholms riksdagsgrupp för Socialdemokratiska Arbetarepartiet 
att arbeta för ett bostadskreditinstitut som är uppbyggd av obligationslån för 
byggande av hyresrätter. 

Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke. 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Kent Renen Johansson 
renens@live.se 

+46 70-797 25 34 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 5 

Boel Godner 

Diskussionen om bostadsmarknaden medborgarnas möjlighet att efterfråga en 
bostad är synnerligen aktuell. Den svarta andrahandsmarknaden är stor, 
bostadsbrist råder fortfarande, nybyggda bostäder blir ofta dyra och alltför 
många har låg eller ingen inkomst. Förslagen är många och just den här 
motionen föreslår sociala obligationer som ska möjliggöra ekonomiskt hållbara 
bostäder. Det är intressant men i första hand behöver diskussionen tas från 
andra ändes. Arbete, utbildning och en jämlik välfärd är vägen till det goda 
samhället där alla bidrar efter förmåga och får efter behov. Självklart ser 
distriktsstyrelsen att det under överskådlig till kommer att finnas människor 
som inte har råd att köpa eller hyra en bostad. De sociala frågorna kopplade till 
detta behöver diskuteras. Distriktsstyrelsen anser dock att motionens förslag är 
för detaljerade och att staten behöver använda olika verktyg beroende av hur 
konjunkturen och demografin förändras. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1066. 

  



Nr6 / ID1052 

Motion nr 6 

Stoppa fusk och bedrägerier på 

bostadsmarknaden 

Södertälje  

Område: Bostäder 

Motivering 

Sedan många år har det i flera kommuner blivit mer regel än undantag att fuska 
med folkbokföringen. Inte sällan utnyttjas asylsökande i en handel med oriktiga 
hyreskontrakt som en organiserad brottslighet tjänar stora pengar på. Ibland säljs 
endast rätten att skriva sig på en adress, ibland ett första-, andra- eller 
tredjehandskontrakt utan bostadsbolagets medgivande. 

Bristerna i folkbokföringen utnyttjas också i syfte att ett felaktigt sätt tillskansa sig 
bidrag och förmåner i välfärdssystemet. Ett exempel är skenskilsmässor där ett 
par skiljer sig på papperet, men fortfarande lever som gifta i praktiken och 
därigenom får tillgång till ytterligare ett hyreskontrakt. Istället för att flytta isär bor 
paret kvar tillsammans samtidigt som de hyr ut den nya hyresrätten. Paret är dock 
folkbokförda på de olika adresserna och kan därmed, om barn finns, få 
bostadsbidrag, underhållsstöd och ekonomiskt bistånd för bägge boendena. Den 
hyra paret får in och de bidrag de tillskansar sig, överstiger ibland inkomsterna 
från normalt arbete.  

Ett annat exempel är asylsökanden som med hjälp av EBO-lagen endast behöver 
visa upp en adress för att styrka att de har någonstans att bo under 
asylprocessen. Inte sällan har de köpt enbart rätten att skriva sig på denna 
adress, däremot är det inte självklart att de som förmedlar dessa adresser de 
facto har något ordnat boende att erbjuda. De asylsökande riskerar därmed att 
flyttas runt mellan olika otrygga boenden eller tvingas hyra in sig i så kallade 
madrassboenden. 

Det finns idag heller inget register över bostadsrättsinnehav i Sverige. Eftersom 
hyresvärden inte kan kontrollera om ett faktiskt behov av bostad föreligger, kan en 
person få ett hyreskontrakt även om hen äger en bostadsrätt och därmed 
använda hyreskontraktet för att tjäna pengar. Ett folkbokföringsbrott har återinförts 
i lagstiftningen, men vår bedömning är att den oordning som råder på 
bostadsmarknaden idag i stora delar av Sverige motiverar att en folk- och 
bostadsräkning genomförs.  
Den senast genomförda räkningen ägde rum 1990, förhållandena på 
bostadsmarknaden har sedan dess förändrats drastiskt. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län ska verka för att staten genomför en folk- och bostadsräkning med 
oanmälda hembesök 

att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att ett register över 
bostadsrätter och vem/vilka som äger respektive bor i dem ska införas 

Södertälje AK styrelse 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 6 

Claes Thunblad 

Motionären lyfter problemen med förekommande fusk och bedrägerier med 
folkbokföringen och att brister i folkbokföringen utnyttjas i syfte att bedriva 
brottslig verksamhet. I motionen ges exempel på förekommande handel med 
oriktiga hyreskontrakt, att folkbokföringen utnyttjas i syfte att felaktigt tillskansa 
sig bidrag och förmåner inom det svenska välfärdssystemet eller för att kringgå 
bestämmelser inom EBO-lagstiftningen. Motionären belyser också risken med 
att dessa metoder för att kringgå lagar och regler föder organiserad brottslighet 
och riskerar att leda till att enskilda människor tvingas leva i oacceptabla 
ekonomiska, sociala och otrygga förhållanden. 

I motionen nämns också att det i dag saknas ett register över 
bostadsrättsinnehav i Sverige. Detta stämmer inte helt. I gällande 
bostadsrättslag framgår att bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en 
medlemsförteckning och denna ska vara tillgänglig för var och en som vill ta 
del av den. Lantmäteriet har också sedan länge en förteckning över 
fastighetsägare, däribland alla bostadsrättsföreningar i landet. 

Systemet med bostadsrättsföreningarnas skyldighet att föra register har dock 
visat sig vara 

ineffektivt och så rbart och det finns stora brister. Därför har frågan om ett 
statligt bostadsregister varit aktuellt under lång tid och har även föreslagits av 
såväl berörda organisationer som i tidigare statliga utredningar, utan att tydliga 
åtgärder vidtagits. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens beskrivning av situationen med fusk och 
bedrägerier på bostadsmarknaden och att bostadsräkningen nyttjas för att 



bedriva denna kriminella verksamhet. Det faktum att förhållandena på 
bostadsmarknaden förändrats betydligt sedan den senaste folk- och 
bostadsräkningen genomfördes för 30 år sedan motiverar också varför en ny 
sådan skulle behöva genomföras. Uppgifterna i folk- och bostadsräkningen, 
FoB, hämtas dels från frågeblankett till allmänheten, dels från tillgängliga 
register och mellan åren 1960 -1990 genomfördes FoB regelbundet vart femte 
år. 

Att motionären i sitt första yrkande till beslut beskriver metoden för hur detta 
skulle genomföras finner vi dock inte särskilt lämpligt. Därför föreslår vi en 
alternativ beslutssats, där kravet på hembesök stryks. Vad gäller den andra 
beslutssatsen förutsätter distriktsstyrelsen att förslaget handlar om ett samlat 
statligt register, då de som ovan framgår redan finns lagkrav som riktar sig till 
de enskilda bostadsrättsföreningarna.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att bifalla att-sats ID1052:2. att avslå att-
sats ID1052:1. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län, genom riksdagslänsbänken, ska verka 

för att staten genomför en ny folk- och bostadsräkning. 

  



Nr7 / ID1051 

Motion nr 7 

Utöka antalet hyresnämnder i Stockholms 

län 

Södertälje  

Område: Bostäder 

Motivering 

De senaste åren har en oroande utveckling inom hyresrättsbeståndet skett på 
flera håll i landet. En parallell bostadsmarknad med tydliga inslag av grov 
organiserad ekonomisk brottslighet har vuxit fram. Problemet med oriktiga 
hyresförhållanden är väl känt och något som det kommunala bostadsbolaget 
Telge Bostäder i Södertälje, liksom allt fler fastighetsägare, arbetar aktivt med. 

Bolagens aktiva arbete syftar till att stävja fusket och motverka den ekonomiska 
brottsligheten för att skapa ordning och reda på bostadsmarknaden. Dessvärre 
förhindras de höga ambitionerna i stor utsträckning av de mycket långa 
handläggningstiderna i hyresnämnderna. I Stockholms län finns idag bara en 
hyresnämnd vilket betyder att nämnden ensamt hanterar samtliga ärenden som 
rör relationer mellan hyresvärd och hyresgäst. Det är otillräckligt och skapar en 
ohållbar situation med extremt långa väntetider.  

Väntetiden för att få till stånd ett sammanträde i hyresnämnden kring ärenden 
som rör olovlig andrahandsuthyrning och/eller bristande behov av en bostad är 
inte sällan 1,5–2 år. Det säger sig självt att detta motverkar fastighetsägarnas 
höga ambitioner att motverka fusk och oriktigheter liksom det riskerar att 
motverka intentionen med den nya, stramare lagstiftningen kring olovlig 
andrahandsuthyrning.  
De långa handläggningstiderna påverkar inte bara hyresvärdarna negativt – de 
öppnar också upp för fortsatt fusk med olika typer av bidrag. Så länge 
hyresgästen inte kan skiljas från sitt kontrakt genom egen avflytt eller via beslut 
från hyresnämnden, kan fusket och bedrägerierna fortsätta.  

För att inte den nya lagstiftningen ska bli verkningslös och för att underlätta 
hyresvärdarnas möjligheter att återta olovligt uthyrda lägenheter till den ordinarie 
bostadsmarknaden, och därmed åstadkomma ökade möjligheter för personer 
utanför densamma att få ett fast och tryggt boende, krävs i dagsläget ytterligare 
en hyresnämnd i Stockholms län. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län ska verka för att ytterligare en hyresnämnd etableras i Stockholms län i 
syfte att korta handläggningstiderna och skapa ökad rättssäkerhet 



Södertälje AK styrelse 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 
0709814723 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 7 

Claes Thunblad 

Motionären tar upp frågan om hyresnämndens resursbrister, med långa 
handläggningstider som följd. I motionen framhålls att detta motverkar enskilda 
fastighetsägares ansträngningar för att hindra svartuthyrning och att kriminella 
utnyttjar svensk bostadsmarknad för ekonomisk brottslighet. Det riskerar också 
att göra den nya, stramare lagstiftningen kring olovlig andrahandsuthyrning 
tandlös. 

Frågan har aktualiserats under den senaste tiden och bland annat 
Justitiemobudsmannen, JO, har riktat kritik som går i samma riktning som 
motionen. I februari 2019 genomförde JO en inspektion av Hyres- och 
arrendenämnden i Stockholm, då det bland annat följande konstaterades: 
”Handläggningstiden i många ärenden är dock oacceptabelt långa och 
stämmer inte överens med nämndlagens krav på skyndsamhet”, och ”Under 
inspektionen iakttogs ett flertal ärenden där handläggningen hade varit passiv 
under lång tid”.  

Domstolsverket har också begärt mer pengar från regeringen för att lösa 
situationen. Även representanter för hyres- och arrendenämnden har påtalat 
att resursbristerna tvingat fram prioriteringar med följden att bland annat 
ärenden om uppsägningar på grund av olovlig andrahandsuthyrning 
nedprioriteras. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens farhågor kring hyresnämndens bristande 
resurser och anser detta får förödande konsekvenser för genomförandet av de 
åtgärder som krävs för att stävja fusk och skapa ordning och reda på svensk 
bostadsmarknad. Det är dock svårt att se att ytterligare en hyresnämnd skulle 
vara den enskilt bästa läsningen på problemet.  

Precis som domstolsverket framfört till regeringen krävs sannolikt mer resurser 
för att korta handläggningstider på hyres- och arrendenämnden. 
Distriktsstyrelsen anser dock att behovet av effektiviseringar och rutiner också 
bör ses över och att resultatet av detta arbete leder till att det krävs ytterligare 
en nämnd, med de administrativa och lokalmässiga kostnader som det 
innebär, är inte självklart. 



Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1051. 

Nr8 / ID1036 

Motion nr 8 

Ränteavdraget  
Enskild motion 

Område: 

Bostäder 

Botkyrka  

Motivering 

Ränteavdraget ökar klyftorna i Sverige de rika blir rikare och de fattiga blir 
fattigare. 



Ränteavdraget bidrar även till att stadsbudgeten är svårare att balansera eftersom 
man vet inte hur stor räntebidraget blir för staten. 
När räntekostnaden överstiger 100000kr får man dra av 21 % av räntan på den 
delen av beloppet som överstiger 100000kr. Ränteavdraget bidrar till en 
oförutsägbar kostnad för staten och bidrar till att stadsbudgeten blir svårare att 
beräkna. 
Det är orimligt att människor med stora lån får jättemycket pengar tillbaka från 
statskassan varje år i samband med deklarationen.  
Att sänka ränteavdraget för den delen som överstiger 75000-100000kr kommer 
inte påverka inflationen eller bidra till en ny finanskris. Det kommer inte heller att 
missgynna normal inkomsttagare med lån. Internationella valutafonden och 
konjunkturs institutet har rekommenderat regeringen att trappa ner ränteavdraget. 
Men ingenting har hänt. 

Styrelsens utlåtande över motion angående ränteavdraget 

Styrelsens föredragande Serkan Köse 

Motionären tar upp en angelägen fråga. Hushållens stigande skulder innebär att 
sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. Idag är situationen på den svenska 
bostadsmarknaden oroande. 
  

När den förra regeringen avskaffade fastighetsskatten samtidigt som man valde 
att behålla ränteavdragen skapades en obalans. Det gör att staten subventionerar 
lån men inte längre löpande beskattar avkastningen från bostadsinvesteringar. Vi 
ser också att hushållens skuldsättning har ökat kraftigt de senaste åren. 
  

Under den borgerliga regeringens tid avskaffades investeringsstödet som bidrog 
till att bostadsbyggandet sjönk drastiskt. Fallet i produktionen i kombination med 
en växande befolkning har skapat en bristsituation som starkt bidragit till 
bostadsprisernas uppgång. Och för att hantera situationen har nuvarande 
regering infört amorteringskrav på nya bostadslån. Från och med 1 mars 2018 
skärps amorteringskravet. Det skärpta amorteringskravet innebär att alla nya 
bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga 
inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de 
skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler. 
Det tillsammans med den snabba ökningen i bostadsproduktionen inverkar något 
lugnande på prisutvecklingen. 
  

Finansminister Magdalena Andersson har också öppnat upp för att ränteavdraget 
för bolån kan komma att trappas ned – att svenskar med bolån får göra avdrag för 
räntekostnaderna. Att köpa en bostad är för de allra flesta det enskilt största 
ekonomiska beslutet man fattar under sin livstid. Det är därför väldigt viktigt att det 
finns långsiktiga förutsättningar vid ett sådant köp. 
  

Förändringar av beskattningen av bostadssektorn riskerar också att få stora 
konsekvenser för prisbildningen på bostadsmarknaden, vilket skulle vara 
destabiliserande för ekonomin i sin helhet. För att skapa tydliga och långsiktiga 
regler att förhålla sig till bör därför eventuella förändringar av beskattningen av 
bostadsmarknaden ske med försiktighet, över en längre tidsperiod och med 
största möjliga politiska enighet. 



  

Styrelsen menar en nedtrappning av ränteavdragen måste ske försiktigt och 
gradvis. 

Kompensatoriska åtgärder behövs inte minst för villaboende barnfamiljer, så att 
de kan bo kvar. Nedtrappningen får inte heller ske på ett sådant sätt så att en stor 
grupp tvingas till stora konsumtionsbegränsningar för att ha kvar sitt boende. 
  

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att anse motionen besvarad att 
sända motionen som enskild till Stockholm läns socialdemokratisk 
partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att föreslå Socialdemokraterna i 
Botkyrka att ta motionen som sin egen och sända den vidare till 
distriktskongressen. 

att man verkar för att sänka ränteavdraget till 10% av den delen av 
beloppet som överstiger 100000kr. att man verkar för att sänka ränteavdraget 
till 20% av den delen av beloppet som överstiger 75000kr. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 8 

Boel Godner 

Motionären föreslår att ränteavdraget sänks. Det är en mycket aktuell och 
omdiskuterad fråga. 
Bostadssituationen i Stockholms län är besvärlig för många. Det byggs som 
aldrig förr men bostadsbristen är påfallande märkbar. Bostäderna är ofta dyra 
och svarthandel med både hyresrätter och bostadsrätter skapar oordning på 
bostadsmarknaden. Både yngre, äldre och människor utan förmögenhet eller 
fast anställning har svårt att skaffa sig en egen bostad på många håll. 
Distriktsstyrelsen ser också risk för bostadsbubbla och ökad skuldsättning i en 
överhettad bostadsmarknad. Risken är också stor att en stor grupp människor 
utan långvarig försörjning kommer att ha svårt att betala för en egen bostad. 
Motionären tar dock upp frågan utifrån statens planeringsmöjligheter. Det är 
intressant men distriktsstyrelsen anser inte att Socialdemokratern i Stockholms 
län behöver driva så detaljerade krav som motionen anger. En regering 
behöver möjlighet att arbeta med olika verktyg för att skapa möjlighet för 
människor att köpa en bostad och samtidigt motverka 



 

alltför stor skuldsättning. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-

01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1036. 

  



Nr9 / ID1020 

Motion nr 9 

Ett regionalt planmonopol i 

Stockholmsregionen 

Solna 

Enskild motion 

Område: Bostäder 

Motivering 

Ett regionalt planmonopol i Stockholmsregionen 

Stockholmsregionen är segregerad. Den främsta orsaken till segregationen är 
bostadssegregationen och den främsta orsaken till bostadssegregationen är att 
länets kommuner inte har tagit ett helhetsansvar för bostadsförsörjningen och 
bostadsplaneringen. I nästan alla kommuner har man byggt för få hyresrätter, i 
flera fall har man snarare sålt ut det hyresbestånd man haft genom ombildningar 
till bostadsrätter. I vissa kommuner har man medvetet valt att endast bygga 
bostäder som personer med goda inkomster har råd med. Vid planeringen av 
bostadsområden har man inte heller byggt blandade upplåtelseformer. 

I de flesta fall beror det här naturligtvis på politiska prioriteringar men situationen 
med ett kommunalt planmonopol har inte hjälpt. Det är tveksamt om Moderaterna 
i Stockholmsregionen ens om de haft egen majoritet hade valt att enbart bygga 
villor i Djursholm om planmonopolet hade varit regionalt. Markanvändning och 
planering skulle kunna fungera bättre om de sköttes av politiker och tjänstemän 
med ansvar för hela regionen. 

Jag yrkar med anledning av ovanstående: 

att Stockholmsregionen ansöker hos regeringen om att få bli testregion för en 
regionalt planmonopol. 

Joakim Edhborg, Solna Arbetarekommun 

Motionen behandlad vid Hagalunds S-förenings möte 2019-10-21 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Reservation från Joakim Edhborg 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholmsregionen ansöker hos 
regeringen om att få bli testregion för en regionalt planmonopol 



Joakim Edhborg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 9 

Claes Thunblad 

I motionen belyses de tydliga problem med segregation som präglar 
Stockholms läns bostadsmarknad. Motionären påtalar att flera kommuner, inte 
minst kommuner med en borgerlig majoritet, inte tar sitt ansvar för 
bostadsförsörjningen och att flera länskommuner bygger få eller inga nya 
hyresrätter. Utförsäljning av hyresrätter bidrar också starkt till segregation och 
förstärker en redan likriktad bostadsmarknad där endast kapitalstarka personer 
har råd att bo. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens problemformulering men ser inte att 
införandet av ett regionalt planmonopol skulle vara lösningen på vårt läns 
problem med segregation och bostadsbrist.  

Det kommunala självstyret är i grunden en demokratisk fråga, med djupa 
historiska rötter. Det handlar om att ge människor ansvar och inflytande över 
gemensamma frågor och bygger på att kommunerna och dess förtroendevalda 
företräder sina kommunmedborgare i de frågor som är angelägna för den 
enskilda kommunen. Planering och byggande av bostäder är definitivt en 
sådan fråga, där de lokala förutsättningarna måste vara ledande.  

Precis som motionären framhåller handlar dock bostadsförsörjningen till stor 
del om politiska prioriteringar och politisk vilja och mot bakgrund av de brister vi 
i dag ser är det oacceptabelt att flera stockholmskommuner helt avsäger sig 
bostadsförsörjningsansvaret. 
Distriktsstyrelsen ser därför behov av regionala eller statliga påtryckningsmedel 
för att fler länskommuner ska ta ansvar för bostadsförsörjningen. Men att det 
skulle ske i form av ett slopat kommunalt planmonopol är en uppfattning som 
distriktsstyrelsen inte delar.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1020. 
Nr10 / ID1010 

Motion nr 10 



Stärka kommunernas skyldighet till 

bostadsförsörjning, samt öka statliga 

stödet 
Solna 

Område: Bostäder 

Motivering 

Motion B3: Stärka kommunernas skyldighet till bostadsförsörjning, samt öka 
statliga stödet 1 kap. 2§ av regeringsformen (RF) framför den offentliga maktens 
ansvar att värna om den allmänna trygga rätten till bostad. Enligt 1 kap. 2 § av 
Plan- och bygglag (2010:900) är det dock kommunerna som disponerar över sin 
markanvändning. Det kommunala planmonopolet har lett till en suboptimal 
användning av mark när det gäller byggandet av bostäder och särskilt byggandet 
av hyresrätter med erforderliga hyror. I många kommuner, särskilt i de med 
borgerligt styre, är det nämligen en ”not-in-my-backyard” mentalitet som råder och 
som leder till att de grupperna med lägre inkomst glöms bort eller trängs bort från 
kommunen. 
I dagens regelverk finns det inget tillfredsställande instrument för att tvinga 
kommunerna att fylla sitt ansvar till bostadsförsörjning. 

1) En lag för att tvinga kommunerna att upprätthålla en viss andel allmännyttiga 
bostäder samt en viss andel hyresrätter. Avvikande kommuner ska bötas. 
För att motverka frestelsen till en ”not-in-my-backyard” mentalitet, bör 
kommunerna få ett erbjudande de inte kan tacka nej till: 
● Varje kommun bör få ett mål att erbjuda mellan 15% och 25% 
allmännyttiga bostäder. Andelenbör bero på om kommunen befinner sig på 
landsbygden eller i en storstadsregion och bör fastställas av boverket.  
● Varje kommun bör få ett mål att erbjuda mellan 30% och 45% 
hyresrätter (inkluderadallmännyttiga bostäder). Andelen bör bero på om 
kommunen befinner sig på landsbygden eller i en storstadsregion och ska 
fastställas av boverket 
● Kommunerna som inte uppfyller sina mål ska bötas med ett årligt 
belopp som ska förslagsvisvara 400.000 kronor per saknad allmännyttig bostad, 
och 200.000 kronor per saknad hyresrätt. ● Boverket ska kunna tvinga 
kommunerna utanför glesbygden att se till att allmännyttiga bostäder, privata 
hyresbostäder, samt bostadsrätter & villor inte geografiskt segregeras. För att 
klara målet ska det finnas minst 15% av varje boendetyp inom en radie på 1 
kilometer på varje geografisk punkt inom ett tätbefolkat område. Kommunerna 
som inte klarar målet ska bötas på ett sätt som riksdagen bör komma överens 
om. 
● Bötesbeloppet ska gå till staten och läggas i en särskilt upprättad fond 
för att subventionerabostadsbyggande. 
För att klara sina bostadsförsörjningsmål ska kommunerna få ökat stöd från 
staten. 



2) Ökat statligt stöd för byggandet av fler hyreslägenheter med erforderliga hyror. 

Medan införandet av marknadshyror på nybyggnation kanske gynnar byggandet 
av privata hyreslägenheter, allmännyttiga kommunala bostadsbolag lär behöva 
statliga stöd för att kommunerna klarar sina mål om 15%-25% allmännyttiga 
bostäder. Statliga stödet, som är helt förenligt med EU-regelverket (Se beslut 
2012/21/EU ) bör ta tre riktningar: 
a) Skapandet av en nationell statlig inköpsorganisation för att pressa 

byggkostnaderna.En nationell statlig inköpsorganisation bör skapas för samtliga 
allmännyttiga kommunala bolag 

för att pressa priserna: 

⇨ Bostadsbolag från olika kommuner skulle kunna samverka för att erbjuda 
byggbolag gemensamma industriella projekt. 
⇨ De resulterande offentliga upphandlingarna skulle öppnas till byggbolag inom 
hela EU för att bryta den svenska oligopolsituationen och pressa byggpriserna 
maximalt.  
⇨ Även underhållstjänster skulle kunna se sina priser pressade med ett nationellt 
inköpssystem. ⇨ Om en nationell inköpsorganisation inte lyckas pressa ner 
priserna för byggandet av allmännyttan bör grundandet av ett statligt byggbolag 
övervägas. 
⇨ Upprätthållandet av svenska arbetsvillkor av de upphandlade företag ska 
självklart vara att SKALL-krav. 
b) Förmånliga statliga lån genom en investeringsbank. 

Om Sverige skulle skapa en investeringsbank skulle denna kunna delvis 
finansiera byggandet av allmännyttan till ett förmånligt pris. Även förmånliga lån 
från europeiska investeringsbanken skulle kunna mobiliseras. Den principen 
tillämpas idag i Frankrike. Detta skulle kunna funka som en statlig 
”mellankapitalfinansiering” som skulle kunna möjliggöra att 
bostadshyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar kan låna det resterande 
finanseringsbehov till en förmånligare kostnad på bankmarknaden. 
c) Direkta statliga byggsubventioner  

Enligt EU-regelverket får staten subventionera byggandet av både allmännyttiga 
bostäder (max 15 miljoner euro per år och bostadsbolag) och sociala bostäder 
(mer än 15 miljoner euro per år och per bostadsbolag). Statliga byggsubventioner 
skulle kunna tillämpas speciella boendetyper som exempelvis trygghetsboende 
avsedda för äldre. 

Yrkande 

Därmed yrkar jag att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar 
för att kommunernas skyldighet till bostadsförsörjning stärks med möjlighet för 
finansiella sanktioner. att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 
verkar för att statens medverkan till bostadsbyggandet ska ökas. 

Motionär: Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att kommunernas skyldighet till bostadsförsörjning stärkt 
med möjlighet för finansiella sanktioner 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att statens 
medverkan till bostadsbyggandet skall ökas 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 

solna@socialdemokraterna.se 

070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 10 

Claes Thunblad 

I motionen listas en lång rad åtgärder som syftar till att möjliggöra för fler att 
kunna efterfråga en bostad. Frågan om det kommunala planmonopolet 
ifrågasätts och motionären efterlyser fler och hårdare sanktioner, samt 
tvingande lagstiftning för att fler kommuner ska ta ansvar för att motverka 
bostadsbrist och bidra till en större andel hyresbostäder. I motionen föreslås 
också detaljerade, men oprövade, åtgärder där olika procentsatta mål ska 
uppfyllas och där missade mål resulterar i bötfällning. 

Distriktsstyrelsen ser omfattande problem med den bostadsbrist och den 
segregation som råder på bostadsmarknaden, inte minst i våra 
storstadsregioner. För att komma tillrätta med denna allvarliga situation krävs 
en lång rad åtgärder och inte minst ett större politiskt ansvarstagande på alla 
nivåer.  

De senaste två mandatperioderna har regeringen beslutat om ett antal åtgärder 
som syftar till att öka kommunernas bostadspolitiska ansvarstagande. 
Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen är exempel på där 
markägare, stat och kommun samverkar kring infrastruktursatsningar och 
bostadsutveckling. Byggbonusen som infördes 2016 syftade till att belöna de 
kommuner som byggde mest och den utökades också under 2018. För att 
gynna byggande av hyresbostäder till rimliga hyresnivåer infördes under förra 
mandatperioden ett särskilt investeringsstöd och i överenskommelsen med 
centerpartiet och liberalerna utökades även detta stöd.  

2017 presenterades ett bostadspolitiskt paket i 22 punkter som både innehåller 
stimulanser och krav riktade mot kommuner. Kraven på planering för ett 
bostadsbyggande som möter behoven skärptes, med årlig uppföljning, staten 



åtog sig att producera fler bostäder inom ram för sina statliga myndigheter, 
samt att frigöra mer statlig mark för bostadsbyggande. Det bostadspolitiska 
paketet innefattar också översyn av gällande byggregler, förenklade 
detaljplaneregler med kortare ledtider, tidsfrister för länsstyrelsens hantering 
och begränsningar i rätten att överklaga. En översyn av plan- och bygglagen 
beslutades med inriktningen att den kommunala översiktsplanen delvis blir 
bindande och olika finansieringsmodeller sågs över för att skapa bättre 
förutsättningar för finansiering av hyresrätter.  
Utöver dessa bostadspolitiska reformer har regeringen också beslutat om flera 
höjningar av de ekonomiska ersättningarna till enskilda, senast i form av höjt 
bostadstillägg för pensionärer. 

Distriktsstyrelsen vill också lyfta fram rapporten ”En ny social bostadspolitik” 
som arbetades fram på uppdrag av partisekreterare Lena Rådström Baastad. 
Rapporten listar 15 förslag och kan sammanfattas i två övergripande 
utmaningar: hur ska ekonomiskt svaga få sitt behov av goda bostäder 
tillgodosett och vem ska finansiera våra bostäder? Dessa båda utmaningar är 
förenade med omfattande bostadspolitiska reformer och stora ekonomiska 
åtaganden från staten. Distriktsstyrelsen anser att vårt parti bör gå vidare med 
rapportens rekommendation att tillsätta en bostadssocial utredning som utgår 
från rapportens förslag. 

 

Distriktsstyrelsen ser med andra ord positivt på ökat kravställande kring 
kommunernas ansvarstagande och statens delaktighet för ökat 
bostadsbyggande. Detta har också delvis redan skett under senare år. Men 
distriktsstyrelsen kan däremot inte ställa sig bakom den intention och de 
detaljformuleringar som finns i motionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1010:1. att anse att-

sats ID1010:2 besvarad. 

  



Nr11 / ID1009 

Motion nr 11 Enskild motion 

Tillsätt en ny bostadssocial utredning Område: Bostäder
 

Solna 

Motivering 

Motion B2: Tillsätt en ny bostadssocial utredning 

Under våren 2017 tillsattes en socialdemokratisk expertgrupp för en ny social 
bostadspolitik på initiativet av partisekreterare Lena Rådström Baastad. I juni 
2018 publicerade expertgruppen sin 
rapport: En ny social bostadspolitik - Förslag och politisk fördjupning från den 
Socialdemokratiska expertgruppen (Lennart Weiss et al 2018).  
Rapporten innehåller 15 kloka förslag för en ny modern social bostadspolitik, som 
borde vara en kärnfråga till socialdemokratiska projektet. Dessa 15 förslag går 
från att förtydliga rollfördelning mellan stat, kommun och region, till att skapa 
statlig ”mellankapitalfinansiering” via en investeringsbank till 
bostadshyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar, till att införa landsbygdslån 
för att möjliggöra fler bostäder på landsbygden. 
Den socialdemokratiska vision som expertgruppen tagit fram bör ny konfronteras 
mot ställningen av övriga partier. 

Yrkande 

Därmed yrkar jag at Distriktårskongressen beslutar be riksdagsgruppen att tillsätta 
en ny bostadssocial utredning byggd på de förslag som den sociala 
expertgruppen för en ny social bostadspolitik tagit fram. 

Motionär: Samuel Gauvain  

Motionen har behandlats vid Solna arbetarekommuns medlemsmsmöte 2019-11-
20, som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktsårskongressen beslutar be 
riksdagsgruppen att tillsätta en ny bostadssocial utredning byggd på de 
förslag som den sociala expertgruppen för en ny social bostadspolitik tagit 
fram 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 



Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 11 

Claes Thunblad 

Motionen tar sin utgångspunkt från rapporten ”En ny social bostadspolitik”, som 
togs fram på initiativ av partisekreterare Lena Rådström Baastad och 
presenterades i Juni 2018.  

Uppdraget som partisekreteraren formulerade var av långsiktig karaktär, där en 

expertgrupp 
med ett fritt mandat skulle analysera förutsättningarna för en långsiktig ”ny 
social bostadspolitik”. Arbetsgruppen skulle se bortom partiets dagspolitiska 
ståndpunkter och snarare bidra till partiets långsiktiga politikutveckling. 

Rapporten listar 15 förslag, inom fem olika områden och den kan 
sammanfattas i två övergripande utmaningar: hur ska ekonomiskt svaga få sitt 
behov av goda bostäder tillgodosett och vem ska finansiera våra bostäder? 
Dessa båda utmaningar är förenade med omfattande bostadspolitiska reformer 
och stora ekonomiska åtaganden från staten. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning gällande behovet av en ”ny 
social bostadspolitik” och har vid tidigare årskongresser också betonat vikten 
av att, med utgångspunkt från de förslag som finns i rapporten, gå vidare med 
arbetet att forma en ”ny social bostadspolitik”. I rapporten ges som allmänt råd 
till det socialdemokratiska partiet att efter valet 2018 inleda ett brett 
programarbete, med syfte att formulera politiska svar på 2000-talets frågor. 
Detta arbete har delvis påbörjats. ABF har tagit fram en studievägledning till 
socialdemokraternas studieportal och rapporten har diskuterats i såväl 
partiinterna kretsar som inom ram för flera organisationer, bolag och i olika 
seminarier.  

Distriktsstyrelsen anser att vårt parti bör gå vidare med rapportens 
rekommendation att tillsätta en bostadssocial utredning som utgår från 
rapportens förslag. Det är dock ett beslut som fattas av regeringen och inte av 
riksdagsgruppen.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1009. 

att Att motionen, jämte utlåtande, lämnas till länsriksdagsgruppen för att driva 

frågan om behovet av en bostadssocial utredning vidare. 



Nr12 / ID1008 

Motion nr 12 

Ta bort avkastningskravet på 

allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag 

Solna 

Enskild motion 

Område: Bostäder 

Motivering 

Motion B1: Ta bort avkastningskravet på allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. 

Sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) trädde i 
kraft i januari 2011 måste de berörda hyresvärdarna följa ”affärsmässiga 
principer”. Denna lag ligger i grunden för det generaliserade fenomenet av 
”renovräkning” som angår kommunala bostadsbolag i en stor utsträckning. Lagen 
sägs ha infört för att anpassa svenska rätten till EU-rätten, men detta påstående 
bygger på en felaktig tolkning av EU-lagen.  

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är mer restriktiv än EU-
rätten rörande medlemsländernas bostadspolitik. 
Nuvarande lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) 
lagstiftades i juni 2010 under dåvarande Reinfeldt-regering. Enligt dess stycke 2§ 
ska ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer trots 2 kap. 6§ [självkostnadsprincipen] och 7 § [vinstförbud 
för kommunala näringsverksamheter] kommunallagen (2017:725).  
Samma stycke 2§ tillämpar dock att ett allmännyttigt kommunalt 
bostadsaktiebolag får offentligt stöd som har godkänts av EU-kommissionen 
enligt artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den 
öppningen för offentligt stöd till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är 
dock mycket mer begränsad än vad EU-rätten faktiskt tillämpar. 

EU-rätten kvalificerar nämligen erbjudandet av allmännyttiga bostäder som en 
’tjänst av allmänt ekonomiskt intresse’ som regleras enligt artikel 106 §2 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som är mycket mindre restriktiv 
än artikel 108. 
Det förekommer ofta den felaktig uppfattning att endast ”sociala bostäder” kan 
betraktas som ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”, men så är inte fallet. 
Allmännyttan till alla skiljer sig inte från kollektivtrafik till alla och ska betraktas 
som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt EU-definitionen.  
EU:s regelverk för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse tillämpar finansiering 
med offentliga medel till ett företag, vilket inte ska betraktas som statligt stöd 



enligt EU-rättsligt mening. I ett beslut från december 2011 bekräftade EU-
kommissionen att stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är kompatibla 
med inre-marknaden. Enligt beslutet kan ett kommunalt bostadsbolag som 
erbjuder allmännyttiga bostäder har rätt till upp till 15 miljoner euro i stöd årligen. 
Skulle kommunala fastighetsbolag erbjuda sociala bostäder istället, skulle 
stödbeloppet kunna vara ännu högre. I bägge fall behöver inte stödet föranmälas 
till EU-kommissionen, till skillnader från de statliga stöd listade i artikel 108 av 
EUF-fördraget och som nuvarande lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag hänvisar till. 

EU har orättvist anklagats för den stramare svenska bostadspolitiken. 

Det är inte ovanligt i Sverige att möta medborgare med en väldigt negativ 
uppfattning av europeiska unionen och som anklagar bl.a. EU för den nuvarande 
bostadskrisen. I mångas ögon har EU och den inre-marknaden blivit de främsta 
skyldiga till den nuvarande bostadskrisen i Sverige. Detta bygger dock på ett 
missförstånd av EU-rätten som tyvärr förekommer i stor utsträckning i Sverige. 
I en rapport från januari 2018 uppmuntrade EU-kommissionen samtliga 
medlemsländer att främja byggandet av bostäder med erforderliga hyror. I 
Frankrike får sociala bostadsbolagen inte bara statligt stöd utan även förmånliga 
lån från den europeiska investeringsbanken (EIB), vilket tyder att EU inte alls 
försöker tvinga fram marknadsliberala principer till medlemsländernas olika 
bostadspolitik. 
Sveriges stramare bostadspolitik är i grunden resultatet av nationella beslut som 
fattades under den första Reinfeldt-regeringen. Utformningen av lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är beklaglig. Kravet att kommunala 
hyresvärdar ska drivas affärsmässigt är en av anledningarna bakom det 
generaliserade fenomenet av ”renovräkning”, eftersom allmännyttiga 
bostadsbolagen i de flesta borgerligt styrda kommuner hänvisar till den lagen för 
att motivera renoveringsprojekt vars primära syfte är att maximera hyreshöjningar. 
Om svenska allmännyttiga kommunala bostadsbolag har mindre 
handlingsutrymme än motsvarande bolag i andra länder är det inte på grund av 
EU utan på grund av 8 års av borgerligt styre. 
Inom EU- regelverket skulle en svensk kommun ha rätt att ignorera svenska lagen 
och ge stöd till sitt allmännyttiga kommunala bostadsbolag utan 
föranmälanskyldighet. I praktiken skulle endast S-styrda kommuner vara beredda 
att ta sig an saken och utmana svenska lagen med hänvisning 
till EU-rätten. För tydlighetens skull är det därför dags att ändra lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen så att svenska kommunala 
bostadsbolagen ska ha rätt till samma stöd som motsvarande bolag i andra EU-
länder.  

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag Distriktårskongressen beslutar ge riksdagsgruppen 
i uppdrag att undersöka möjligheterna att ändra lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolagen så att den inte blir mer restriktiv för 
kommunerna än vad EU-rätten tillämpar. 

Motionär: Samuel Gauvain 



Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktsårskongressen beslutar ge 
riksdagsgruppen i uppdrag att undersöka möjligheten att ändra lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen för att den inte blir mer restriktiv 
för kommunerna än vad EU-rätten tillämpar 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 12 

Boel Godner 

Bostadsfrågor är synnerligen aktuella, inte minst i Stockholms län. Svårighet att 
få tag i ett förstahandskontrakt, höga hyror och viss oordning på 
bostadsmarknaden kan i viss mån hanteras via ökat bostadsbyggande men 
inte helt och hållet. Alla kommuner borde vara ålagda att ta ett socialt ansvar 
och upprätthålla en allmännytta. Så är inte fallet idag vilket har medverkat till 
att öka segregationen i vårt land. 
Motionen berör de kommunala bostadsaktiebolagen och avkastningskraven 
som är till för att undvika snedvriden konkurrens samt för att bolagen ska vara 
sunda och kunna bygga nytt, köpa, rusta upp och sälja fastigheter utan 
ägartillskott. Hur avkastningskraven ser ut kan variera från kommun till 
kommun bland annat beroende av om bolaget tillhör en koncern eller ej. 
Distriktsstyrelsen anser att de kommunala bostadsaktiebolagen ska ha hög 
kvalitet på sina fastigheter. Synen på allmännyttan i Sverige skiljer sig från flera 
EU-länder. Förslaget i motionen är intressant. När det gäller eventuella 
förändringar av lagstiftningen gällande allmännyttan behöver vi dock utgå från 
den situation som är nu och inte titta tillbaka på 2011 då mycket såg 
annorlunda ut såväl i Sverige som i andra EU-länder. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1008. 



Nr13 / ID1007 

Motion nr 13 

Obefogade upprustningar och 

renovräkningar 

Solna 

Enskild motion 

Område: Bostäder 

Motivering 

Motion angående obefogade upprustningar / renovräkningar 

Trycket på bostadsmarknaden är stort, särskilt i storstäderna. Priserna på 
bostadsrätter har skenat, och hyresrätterna har också blivit en marknad i viss 
mån. Möjligheterna för kommunerna att tillgodogöra sig ökade intäkter genom 
försäljning av kommunens hyresrätter och genom att på olika sätt höja hyrorna 
har gjort livet till bingo för vissa och ett litet helvete för andra.  
Nu går miljonprogrammets lägenheter in i en fas där stammarna måste bytas. Då 
passar många fastighetsägare på att göra lyxrenoveringar för att på det sättet få 
hyresnämndens tillstånd att höja hyrorna med skyhöga belopp för att bekosta det 
stambyte som egentligen skall ingå i normalt underhåll. Eftersom jobben då blir 
omfattande, tvingas man också evakuera sina hyresgäster under längre tid. I 
Solna har allmännyttan anammat detta och mindre än en tredjedel av de 
ursprungliga hyresgästerna kunde flytta tillbaka. Mer än 2/3 blev av med sina hem 
för att de inte hade råd att bo kvar, s.k. renovräkning. Hos Örebrobostäder valde 
4/5 att inte flytta tillbaka. Detta är att i praktiken upphäva borätten, det 
besittningsskydd man har som hyresgäst. I Bergshamra, där motionärerna bor, är 
många gamla som nu står inför att få flytta till 
evakueringslägenhet någonstans i Solna, mista sin vardag och sina nätverk, bo 
där i cirka ett år, en ny flyttning tillbaka – för den som kan betala – till en hyra på 
cirka 1600 kr/kvm, vilket är en hyreshöjning på omkring 60%. 
Tidigare tågordning var att Hyresgästföreningen (HGF) förhandlade med 
fastighetsägaren FÖRE renovering, för att få en rimlig upprustning. Idag kan 
fastighetsägarna strunta i HGF och förhandla med hyresgästerna en och en, utan 
insyn i processen från HGF eller någon annan. Därefter får HGF förhandla om 
hyran, men först efter att upprustningen genomförts, och hyresnämnden 
godkänner då vanligtvis de nya höga hyrorna, om ingen överenskommelse har 
kunnat nås. 
Detta avviker markant från den svenska modellen, där man förhandlar innan man 
bestämmer priset. I praktiken kör man över hyresgästerna om man vill. Sveriges 
allmännytta, 
Fastighetsägarföreningen och HGF har ett gemensamt förslag till samrådsavtal 
som innebär att man förhandlar före renovering. Detta borde vara ett minimum i 
en demokrati, särskilt med tanke på de enorma konsekvenserna det kan ha att bli 



fördriven från sitt hem. Om allmännyttan tillåts att handla på detta sätt så är det 
förödande och proppen ur för de privata att göra likadant. 

Mot denna bakgrund yrkar vi att Distriktårskongressen beslutar anmoda 
riksdagsgruppen: 

- att driva frågan om obligatoriska samrådsavtal mellan fastighetsägarna 
ochhyresgästföreningen vid upprustningar 
- att driva frågan om obligatoriska konsekvensanalyser vid mer 
omfattande renoveringar,avseende psykosociala faktorer, miljöfaktorer och 
ekonomiska faktorer för såväl företag som de boende och samhälle.  

Motionärer: Jan Bagge, Lars-Erik Hallgren, Samuel Gauvain, Ebbe Adolfsson, 
Erik Rova 

Hedlund, Birgit Aquilonius (medlemmar i Bergshamra Socialdemokratiska 
Förening) 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 
2019-11-20, som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att driva frågan om 

obligatoriska samrådsavtal mellan fastighetsägarna och 

Hyresgästföreningen vid upprustningar att driva frågan om obligatoriska 
konsekvensanalyser vid mera omfattande renoveringar, avseende psykosociala 
faktorer, miljöfaktorer och ekonomiska faktorer för såväl företag som de boende 
och samhälle 

Jan Bagge, Lars-Erik Hallgren, Samuel Gauvain, Ebbe Adolfsson, Erik Rova 
Hedlund och Birgit Aquilonius 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 13 

Boel Godner 

Motionärerna tar upp en aktuell fråga. Många människor möter idag problem på 
bostadsmarknaden med svårighet att nå en egen bostad, hyreshöjningar vid 
renoveringar och höga hyror vid nyproduktion. Intentionen i motionen leder 
dock lite snett. Gamla bostadsområden med många hyresrätter måste rustas 
upp och viss hyreshöjning kommer att behövas både vid offentligt ägande eller 
privat för att upprustning ska bli av. Vi vill inte ha bostadsområden som förfaller 
bara för att det blir hyreshöjningar vid renoveringar. Det är inte värdigt Sverige 
och våra medborgare. 
Problemen med att människor har svårt att få tag i en bostad eller inte har råd 
med en hyreshöjning löses inte av bostadsmarknaden ensam även om 
omfattande nybyggnation gör det lättare. Arbete, utbildning och en jämlik 
välfärd är frågor som är lika viktiga i sammanhanget. Hyresgästföreningen är 
en viktig aktör för hyresgästerna och finns ofta med i sammanhang då 
upprustningar ska göras. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1007. 
Nr14 / ID1126 

Motion nr 14 Område: Folkhälsa och sjukvård 

Mammografi 
Upplands-Bro  

Motivering 

Motion om mammografi för äldre 

Idag kallas kvinnor i region Stockholm till mammografiundersökning vartannat år 
när de är mellan 40 och 74 år. Bröstcancer har ingen åldersgräns.  

Birgitta Nylund 2019-11-21 

Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att även kvinnor äldre än 74 år 

kallas till mammografiundersökning vartannat år. 

Birgitta Nylund 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-12-02, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 



Kontaktperson: Mary Svenberg 

Socialdemokraterna@upplandsbro.mail.telia.com 
0768044555 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 14 

Aida Hadzialic 

Motion ID1126 Nummer 14 
Mammografi 

Distriktsstyrelsen delar motionärens ståndpunkt att bröstcancer inte har någon 
åldersgräns. Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos svenska 
kvinnor. Risken för att få bröstcancer ökar med åren. Medianåldern vid 
insjuknande i bröstcancer är drygt 60 år. Färre än 5 procent är yngre än 40 år 
och drygt 80 procent är över 50 år. Insjuknandet i bröstcancer har även sett 
över tid ökat mest i åldrarna 50–69 år. 

Den viktigaste framgångsfaktorn i kampen mot bröstcancer är tidig 

upptäckt genom mammografi. Det nationella screeningprogrammet är 

utformat utifrån den forskning som fanns då programmet startade och som 

har tillkommit under åren. Kvinnor över 74 år har inte ingått i de studier 

som programmet är baserat på och således finns inget vetenskapligt 

underlag som påvisar hälsovinster eller risker med screening för dessa 

kvinnor. Detta kan mot bakgrund av 2019 

 



års genomsnittliga livslängd för kvinnor naturligtvis betraktas som en brist. 
Samtidigt finns argumentet att eftersom programmet använts under så lång tid 
har de kvinnor som i år fyller 
74 år och som inte nyligen flyttat till Sverige kontinuerligt haft möjlighet att delta 
i screeningprogrammet och därmed få en eventuell bröstcancer 
diagnosticerad. 

Dock har Statens medicinsketiska råd, Smer, vid tidigare tillfällen haft 
synpunkter på Socialstyrelsens rekommendationer om screening. Man anser 
att de etiska aspekterna på övre åldersgräns för screening för bröstcancer 
borde analyseras eftersom de åldersgränser som använts i forskningen kan 
vara åldersdiskriminerande och leda till eventuell åldersdiskriminering när 
resultaten omsätts i rekommendationer.  
På regional nivå har socialdemokraterna under 2018 bidragit till att Regionalt 
Cancercentrum Stockholm Gotland fått i uppdrag att utreda denna viktiga 
fråga. Dock hänvisade 
förvaltningen till att detta skulle kräva studier av mycket stora grupper under 
lång tid för att få tillräckliga vetenskapliga underlag för att bedöma värdet av 
utvidgad screening. Därför ansågs inte frågan kunna hanteras på regional nivå. 
Istället föreslogs att Region Stockholm skulle lyfta frågan med Socialstyrelsen 
under hösten 2019. 

Yrkanden 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
1. Att Stockholms läns riksdagsgrupp ges i uppdrag att verka för att en nationell 
utredning om utvidgad screeningprogram för kvinnor över 74 år tillsätts.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1126. 

att Att Stockholms läns riksdagsgrupp ges i uppdrag att verka för att en nationell 

utredning om utvidgad screeningprogram för kvinnor över 74 år tillsätts. 
Nr15 / ID1125 

Motion nr 15 Område: Folkhälsa och sjukvård 

Mobila vårdcentraler 

Upplands-Bro  

Motivering 

Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

Motion från Göran Hedberg till Distriktskongressen 2020 

Jag yrkar, att styrelsen ska bifalla motionen och anta den som egen motion. 

Mobila Vårdcentraler 



Alla riksdagspartier har presenterat sina förslag till budget 2020. Regeringens 
första egna budget har antagits i Riksdagen. Generellt tycker jag, att det saknas 
nytänkande i alla budgetar. Allt går i samma spår med överbud eller småduttande 
hit eller dit med satsningarna. Demoskops senaste väljarundersökning är 
alarmerande. SAP är för första gången inte det största partiet. 

Väljarna anser vården behöver stora nya satsningar. Men det blir bara siffror som 
den enskilde väljaren ska ta ställning till. Inte någon idé som avviker och är lätt att 
förstå. Statsministern säger: ”Sverige ska hålla ihop”. Det tycker jag också! 

Mitt förslag bidrar till statsministerns ” hålla ihop landet”. De som bor på 
landsbygden/glesbygden har ofta väldigt långt till sin vårdcentral, vilket innebär att 
biltransport är enda alternativet. Det är inte realistigt att bygga vårdcentraler i alla 
små orter och byar. Kundunderlaget är för litet och rekrytering av kompetent 
personal torde bli omöjlig. 

Idag åker patienten/kunden till vårdcentralen. Det vill jag vända till. Vårdcentralen 
åker till patienten/kunden. 

Jag menar, att Mobila Vårdcentraler, typ Blodbussar, skulle kunna lösa problemet 
i 

glesbygderna. I Mobila Vårdcentralen (MVC) finns rum för besök hos läkare, 
sjuksköterska och ett minilab för provtagning. En allsidig vårdgrupp behövs för att 
möta patienterna/kunderna på samma sätt som i de fasta vårdcentralerna. 

Jag menar även, att rekrytering av vårdpersonal underlättas om MVC har sin 
stationering i en stad eller större tätort. Transporten ut till MVC uppställningsplats i 
de små orterna underlättas genom att stationeringsorten är navet ut till de lokala 
uppställningsplatserna. 

Det är även möjligt att MVC eventuellt kan besöka mer än en ort per dag. Det 
innebär att varje MVC kan göra minst fem besök per vecka i ort med 
uppställningsplats. 

Det finns andra positiva sidor: 

• En familj med barn får korta avstånd till förskola, skola o.s.v. 

• En tätort eller stad erbjuder större möjligheter för arbete för den andre 
familjeförsörjaren. 

• Ett minskat bilberoende leder kanske till att man klarar sig med en bil i familjen. 

• Familjepusslet blir enklare om båda föräldrarna har nära till arbetet. 

• Tillverkning av MVC-bussar skapar nya arbetstillfällen. 

• Service av MVC-bussarna skapar lika så fler arbetstillfällen.  

• De fasta vårdcentralerna får betydande avlastning med mindre antal besök, 
vilket leder tillbättre arbetsmiljö för personalen samt kortare kötid till läkare. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Ett Mobilt Vårdsystem ska kunna 
presenteras inför valet 2022. Det blir en unik satsning på vården. Att återvinna 
folks förtroende på glesbygden är nyckeln till framgång. 

Göran Hedberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-12-02, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Mary Svenberg 

Socialdemokraterna@upplandsbro.mail.telia.com 

0768044555 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 15 

Aida Hadzialic 

Distriktsstyrelsen föreslår att avslå motionen  

Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att det är ett allvarligt problem att 
allt fler barn och unga mår dåligt. Att många av dessa barn och unga får vänta 
längre än vårdgarantins 30dagar på att få ett första besök på barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) är ett misslyckande och något som regionerna 
tillsammans med regeringen måste arbeta aktivt med att motverka. 

Precis som motionären skriver är det så att många regioner inte lever upp till 
den nuvarande vårdgarantin då barn och unga får vänta längre än 30 dagar på 
ett första besök inom BUP. Vidare får ännu fler vänta längre än vad den 
nationella vårdgarantin kräver för att få en fördjupad utredning eller påbörjad 
behandling. Även inom Region Stockholm som är den region med bäst 
ekonomiska förutsättningar har vården ofta svårt att nå den nationella 
vårdgarantin för samtliga patienter. 

Då Region Stockholm inte i dagsläget når den nationella vårdgarantin så menar 
vi att det krävs ytterligare insatser för att korta vårdköerna till barn- och 
ungdomspsykiatrin. Att på regional nivå införa en annan vårdgaranti än den 
som gäller nationellt när vi redan i nuläget inte når kraven för den nationella 
vårdgarantin menar vi därför är fel fokus. Att införa en skärpt vårdgaranti på 
regional nivå skulle sannolikt inte heller få önskad effekt då BUP i nuläget inte 
har personalstyrkan eller kapaciteten för att nå den nuvarande vårdgarantin. 
Givet att en ny vårdgaranti på regional nivå skulle utformas så kan man även 
fråga sig om denna endast bör gällas första besök och inte väntan på utredning 
och/eller behandling.  

 



Då de långa vårdköerna till BUP till stor del handlar om brist på personal så anser 
vi att det istället krävs fler insatser för att utbilda fler psykiatriker, psykologer och 
specialistsjuksköterskor, samt för att locka och behålla personal inom regionens 
barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet. I Socialdemokraternas budget för 
Region Stockholm läggs flera förslag som skulle kunna bidra till kortare vårdköer 
till BUP såsom stora utbildningssatsningar, en kompetensförsörjningsplan för 
barn- och ungdomspsykiatrin samt en utbyggnad av första linjens psykiatri inom 
primärvården som kan avlasta den ansträngda specialistvården.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1125. 

  



Nr16 / ID1123 

Motion nr 16 

Journalsekretess och föräldraansvar 

Värmdö  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

När barn fyller 13 år har vårdnadshavare inte längre rätt att se barnets journal 
eller receptlista. För 
föräldrar med barn med NPF-diagnoser eller andra funktionsnedsättningar kan 
detta bli väldigt problematiskt och i värsta fall riskera att barnet inte får den 
medicinering den behöver. Som vårdnadshavare är man ansvarig för att ens barn 
får rätt vård och medicinering, men man har inte 
rätt att se journalen eller receptlistan. Farmaceuten är den som ska 
sekretesspröva varje gång man 
som vårdnadshavare vill köpa medicin, eller se receptlistan, vilket kan leda till 
olika tolkningar beroende på vem det är som prövar. Hormonläkemedel som är 
rätt vanligt vid olika diagnoser, t. ex. Downs syndrom och andra intellektuella 
funktionsnedsättningar, tolkas ofta som sådant som en farmaceut ska 
sekretessbelägga, vilket kan bli farligt då det kan leda till att barnet inte får de 
mediciner den behöver. 

Samtidigt går digitaliseringen framåt och många mottagningar går bara att boka 
via 1177. Vi har hört berättas att för att lösa denna situation och kunna boka 
läkartid, se journaler etc. hänvisar 1177 till att begå urkundsförfalskning, det vill 
säga skaffa ett bankid till ens barn som inte förstår innebörden i det och därefter 
använda barnets bankid. 

Syftet med de här sekretessreglerna är att skydda barnets integritet. 
Sekretessen kan röra liv och död vid hedersproblematik eller andra destruktiva 
familjesituationer. Vilket är oerhört viktigt. Men som praxis är nu riskeras andra 
barn istället. 

En eventuell lösning på detta problem som bör utredas kan vara att det istället för 
generell sekretess som prövas av olika farmaceuter så har vårdnadshavare 
tillgång till journal och receptlista, men läkare får ansvaret för att 
sekretessbelägga journalanteckningar och recept för vårdnadshavare. En läkare 
vet om ett hormonläkemedel är till för en person med Downs syndrom och inte 
behöver sekretessbeläggas eller om det finns skäl att sekretessbelägga både 
besöket och läkemedlet. 

Vi anser att det här är en angelägen fråga där barns integritet står mot 
vårdnadshavares ansvar för 
barnets välmående och båda dessa aspekter måste värnas samtidigt i en 
lagstiftning som behöver vara flexibel för att möta både morgondagens 
digitaliseringsmöjligheter och barns individuella behov och situationer. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att länsbänken uppdras verka för en 
utredning av lagstiftningen rörande sekretessreglerna för 13-  

åringar för att åstadkomma en förändring som både garanterar barns 
integritet men samtidigt möjliggöra för vårdnadshavare att ta sitt 
lagstadgade ansvar. 

Linda Nygren, Karin Voltaire, Andrine Winther, Adam Påhlman Tiwe 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-12-02, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andrine Winther 
andrine.winther@socialdemokraterna.se 
070-5868434 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 16 

Erika Ullberg 

Distriktsstyrelsen vill tacka för en angelägen motion rörande relativt nya 
sekretessregler för tonåringar och läkemedel. Det är eHälsomyndigheten som 
fattat beslut om nya regler som gället från april 2019 då de bedömde att det 
krävdes för att följa offentlighets- och sekretesslagen. Ändringen rör endast 
vårdnadshavare för tonåring mellan 13 och 17 år. Från och med april kan 
vårdnadshavare (eller den som vårdnadshavaren gett fullmakt till) inte längre e-
handla sitt barns e-recept eller hålla koll på sitt barns e-recept, om barnet är 
13-17 år. För yngre barn fungerar det som tidigare. Det är inte heller möjligt för 
en tonåring att ge fullmakt till sin vårdnadshavare för att denne ska få tillgång 
till e-recepten. En tonåring som har e-legitimation kan däremot logga in själv 
och se sina e-recept. Ändringen påverkar bara möjligheten för vårdnadshavare 
att se och e-handla på recepten, en vårdnadshavare kan alltså fortfarande gå 
till ett vanligt fysiskt apotek för att hämta ut recept till sin tonåring. 

Möjligheten för vårdnadshavare till tonåringar i åldern 13-17 år att automatiskt 
kunna titta på och beställa tonårings läkemedel via apotekens e-handel (så 
kallad direktåtkomst) är således borta. Myndigheten menar att förändringen 
innebär ett ökat skydd för den personliga integriteten. Dessutom läggs 
åldersgränsen för åtkomst till receptinformation via apotekens tjänster närmare 
de som gäller i hälso- och sjukvården. Redan sedan tidigare kan inte 
vårdnadshavare till tonåring mellan 13 och 17 år se hens receptuppgifter via 
eHälsomyndighetens webbplats. Om vårdnadshavare till en tonåring i den 
åldern önskar få ut uppgifterna, kan begäran skickas till ehalsomyndigheten 
som gör er överklagansbar bedömning om bifall eller avslag. 

Distriktsstyrelsen menar att motionen är initierad samtidigt som 
eHälsomyndighetens och apotekens beskrivning av den nya ordningen inte 
låter orimlig. Reglerna är dock nya och det kan finnas, eller uppstå, problem 



som kan behöva justeras. Vi kan inte idag se ett tydligt behov av en utredning 
som syftar till att ändra lagstiftningen och möjliggöra en annan tolkning av 
sekretessreglerna gällande vårdnadshavare till ungdomar i åldern 13-17 år. 
Därför avslår vi att-satsen. Däremot vill vi gärna att länsriksdagsgruppen 
tillsänds motion och yttrande för att uppmärksammas på frågan. Styrelsen är 
övertygade om att de kan ta initiativ till en 

att uppmärksammas på frågan. Styrelsen är övertygade om att de kan ta initiativ 
till en 

eventuell utredning - eller något annat rörande dessa frågor - om de bedömer 
att det finns skäl till det. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att 

avslå motion ID1123. att Motion och yttrande tillsänds 

länsriksdagsgruppen för att följa frågan. 

  



Nr17 / ID1122 

Motion nr 17 

Privata sjukförsäkringar ska inte behövas i 

Sverige 

Järfälla 

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Socialdemokraterna behöver hantera frågan om privata sjukförsäkringar på ett 
tydligare sätt. Vi ser en stor ökning över tid och politiska vindar som underbygger 
utvecklingen. 

När vi är med och bekostar vården gemensamt blir kostnaden för den enskilde 
rimlig, privata sjukförsäkringar slår sönder förtroendet och legitimiteten för de 
gemensamma lösningarna. 

Moderata debattörer lyfter nu allt oftare tankar om ett helt privatiserat system där 
den enskilde både betalar för sjukvårdsförsäkring och självrisk. Den regionale 
moderatledaren och moderata ungdomsförbundet driver frågan tydligt. Den 
utveckling vi nu ser i vårdsystemet är en marknadsanpassning i syfte att succesivt 
föra den svenska vården mot ett obligatoriskt försäkringssystem. 
Socialdemokraterna måste som parti tydligare slå fast en riktning bort från detta. 

Hälso- och sjukvårdslagen slår tydligt fast att vård ska ges efter behov, en 
växande privat vårdmarknad där främst relativt friska personer med god inkomst 
får förtur går på tvärs med lagstiftningens intention. 

Samtidigt ser vi i region Stockholm ett systematiskt gynnande av bolagen med 
huvudsaklig finansiering via privata försäkringar. De privata bolagen ges ofta 
också tillgång till den offentliga vården – men kan välja vilka patienter de tar emot 
i första hand. Att driva vård helt privat utan offentliga medel är en sak. Att öppna 
upp för att dessa bolag att också, när det passar dem själva, kunna ta del av 
offentliga medel och då sortera patienter i A och B-lag borde vi inte acceptera. 

Ett nytt grepp behöver tas i frågan om privata sjukvårdsförsäkringar. 
Socialdemokraterna borde arbeta fram en tydligare politik på området. Vi vill i och 
med denna motion inte låsa partidistriktet till en form eller en instans för detta 
arbete då det kan ske såväl av partidistriktet som i regiongruppen och hos 
länsbänken i riksdagen. 

Mot bakgrund i ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen besluta: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Att Socialdemokraterna i Stockholms 
län aktivt ska arbeta för att motverka framväxten av privata sjukförsäkringar. 



Järfälla Arbetarekommun 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Victor Harju 

victor.harju@sll.se 

0707374767 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 17 

Aida Hadzialic 

Privata sjukvårdsförsäkringar blir allt vanligare. Under förra året fortsatte antalet 
försäkringar att öka. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en privat 
försäkring. Försäkringarna är både ojämlikt och ojämställt fördelade. Den 
vanligaste försäkringstagaren är en man med hög inkomst och lång utbildning. 
Att det ser ut så är givet eftersom försäkringsbolagens logik bygger på 
riskfördelning – det är fördelaktigt att försäkra personer med låg sjukdomsrisk. 
Under 2019 har socialdemokraterna i Region Stockholm drivit en aktiv debatt 
om problemen med privata sjukförsäkringar. I vår region kan vi se tendenser till 
att vård till försäkringspatienter undantränger den skattefinansierade vården. 
Vårdgarantikansliet vittnar om att de i sin kontakt med vårdgivarna fått höra att 
försäkringspatienter ges förtur i vården. Systemet har även inbyggda incitament 
som understödjer ett sådant förfarande, där vårdgivarna erhåller en högre 
ersättning för behandling av försäkringspatienter. 
Försäkringsbolagen ställer även högre krav på väntetider, vilket DN har 
rapporterat om i sin granskning i december 2019. 
Socialdemokraterna i Region Stockholm tycker att skattefinansierade 
vårdgivare inte ska få ta emot försäkringspatienter. En begränsning borde 
därför införas i LOU och LOV (som styr avtalen med privata vårdgivare). Detta 
eftersom vi måste ha ett system som garanterar att en patient med försäkring 
aldrig ska prioriteras över en patient utan försäkring. Vården ska ges efter 
behov, då kan vi inte ha gräddfiler för vissa patientgrupper. Patientens behov 
ska alltid gå före vårdbolagens. 
När den moderatledda majoriteten försvarar detta system så frångår de 
principen om att vård ska ges efter behov. Det blir allt tydligare att deras 
intentioner är att steg för steg montera ned vår gemensamma välfärd för att 
skapa grogrund för ett privat sjukvårdssystem. I december 2019 röstade 
socialdemokraterna i Region Stockholm för en motion som 
föreslog att det i avtalen för LOV och LOU ska stå att de inte får ta emot 
försäkringspatienter. Samma månad krävde socialdemokraterna i hälso- och 
sjukvårdsnämnden svar på flera frågor kring om privata försäkringspatienter 
går före i vårdkön. Skrivelsen återremitterades på sittande möte pga bristande 
underlag vilket granskningen i Dagens Nyheter dagen innan visade. På 
regionfullmäktige i februari 2020 ska en socialdemokratisk interpellation 
behandlas med frågor till ansvarigt regionråd om hon kan garantera att 



försäkringspatienter inte tränger undan andra patienter och tar resurser från 
den offentligt finansierade vården.  
Distriktsstyrelsen anser att arbete för att motverka framväxten av privata 
sjukförsäkringar ska fortsätta. 
Yrkande 

Distriktsstyrelsen yrkar bifall till motionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1122 besvarad. 

  



Nr18 / ID1113 

Motion nr 18 

Samordna, förenkla och effektivisera 

insatser för barn och ungdomar som inte 

mår bra. 
Lidingö  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Barn och ungdomar - de mest sårbara i vårt samhälle.  

Väntetiden för insatser är lång och köerna ökar inom Stockholmsregionen och i 
landet. En fungerande samverkan mellan samhällets olika aktörer förenklar för 
barn, unga och deras familjer. Detta avlastar föräldrar/anhöriga som då inte 
själva behöver samordna insatser ifrån olika vårdgivare och huvudmän inom och 
mellan kommun och Region. 
Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) växer sig allt längre. För 
utredningar av adhd, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
med väntetid på upp till 2 år på vissa håll. Två år är mycket i en ung människas 
liv, och för de barn och familjer som drabbas av denna väntan kan det innebära 
en fullständig katastrof för barnet/ungdomen och familjen. Ett annat exempel på 
områden med brister i bl a samordning av insatser är missbruksvården och 
specialistvården. 
Sedan 2010 finns både i SoL och HSL en bestämmelse om att kommun och 
landsting ska upprätta en samordnad individuell vårdplan (SIP) när en individ har 
behov av insatser inom de båda lagområdena. En sådan ska upprättas för att den 
enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att 
den upprättas. 
Detta mot bakgrund av barns och ungdomars bästa och att Barnkonventionen blir 
lag 2020 vilket i sig kräver skärpt socialtjänstlag. 

Skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård inklusive specialistvård ska ansvara för ett 
gemensamt ansvar för samordnade insatser med en barn- och ungdoms SIP 
vilket innebär att både förskola och skola ska kunna ta initiativ och delta i en SIP. 
Detta kräver en ny bestämmelse i Skollagen. En sådan bestämmelse skulle 
innebära att förskolan, skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården vid behov 
blir ”tvingade” att delta och samverka. 
Denna skyldighet att initiera SIP kan innefatta alla skolformer från förskola till 
vuxenutbildning.  

En ändring i de aktuella lagarna skulle öka likvärdigheten och jämlikheten för våra 
barn och unga samt utgöra ett organisatoriskt, socialt och juridiskt stöd för barn 
och ungdomar, samt deras familjer/anhöriga, på ett mer effektivt sätt både inom 
vår region och i landets regioner i sin helhet. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att 

verka för att Utbildningsdepartementet och 

Socialdepartementet ska ges i uppdrag att gemensamt utreda frågan om 
införande av en bestämmelse om SIP i Skollagen och att den ska 
synkroniseras med hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. 

Gill Lindroos 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Daniel Larson 
daniel.larson.1968@gmail.com 
0704774894  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 18 

Lars Bryntesson 

Motionen lyfter ett mycket angeläget ämne som kommit att omfatta allt fler 

under senare år. 
Insatser kring psykisk hälsa är också i fokus för det politikutvecklingsarbete 
som distriktsstyrelsen startat på uppdrag av tidigare distriktskongress. I detta 
har bland annat uppmärksammats att det idag saknas en tillräckligt stark 
lagstiftning vad gäller samverkan mellan kommun och region m fl. Även 
regeringen har uppmärksammat behovet och gett en särskild utredare i 
uppdrag att utreda en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser 
för personer med lättare psykisk hälsa. Detta kräver i sin tur närmare 
samverkan mellan olika instanser. 

Som motionen uppmärksammar har barnkonventionen från årsskiftet blivit lag 
i Sverige. Distriktsstyrelsen instämmer i att det också finns anledning att se 
över frågor om närmare samverkan mellan myndigheter i syfte att verka för 
barns och ungdomars bästa. Den väg som motionen förordar, en 
bestämmelse om Samordnad individuell vårdplan (SIP) i skollagen, skulle 
kunna vara en lämplig åtgärd, varför distriktsstyrelsen föreslår att motionen 
bifalles. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion ID1113. 



Nr19 / ID1110 

Motion nr 19 

Ersättningssystemen för primärvården i 

Region Stockholm 

Lidingö  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Nuvarande vårdvalssystem leder till att tillgången till primärvård är ojämnt fördelad 
över regionen. 

Tillgången är minst där behovet är som störst.  

På senare tid har det uppdagats att kostnaderna för användandet av nätläkare 
skjuter i höjden på bekostnad av resurserna för de fysiska vårdcentralerna. Därför 
måste nätläkarnas verksamhet integreras i ett reformerat ersättningssystem. 
Digitaliseringen öppnar upp för egenvård och vård utanför sjukhusen. Den kan 
också öka tillgängligheten och avlasta primärvården, och därigenom frigöra tid för 
de patientgrupper som idag inte får det utrymme de behöver.  
Nätläkarna behöver integreras i vårdvalssystemet eftersom det idag är helt olika 
ekonomiska villkor för de olika utförarna. Därför ska nätläkare ansöka om 
etablering samt erbjuda möjlighet till fysisk vård från det digitala företaget eller via 
avtal med underleverantör. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ersättningssystemen för 
primärvården ses över i syfte att få en mer jämlik och behovsanpassad 
vård. att nätläkare ska tillhandahålla möjlighet till fysisk vård, genom det 
egna företaget eller genom underleverantör. 

att skillnaden i villkoren för nätläkare och vårdcentraler ses över i syfte att 
motsvara förutsättningar såsom kostnader för verksamheten. 

Gill Lindroos 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Daniel Larson 
daniel.larson.1968@gmail.com 
0704774894 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 19 



Aida Hadzialic 

 

Distriktsstyrelsen föreslår att bifalla motionen 

Distriktsstyrelsen delar motionärens ståndpunkt att nuvarande utformning av 
vårdvalssystemet leder till en ojämlikt fördelad primärvård. Vidare ser vi även 
ett behov av en ökad reglering av de så kallade nätläkarnas verksamhet för att 
säkerställa en effektiv användning av skattemedel, att vårdens pengar går till 
de med störst behov av vård samt en nära vård präglad av god kontinuitet. 
Därför välkomnar vi även slutbetänkandet ”Digifysiskt vårdval – Tillgänglig 
primärvård baserad på behov och kontinuitet” som regeringens utredare Göran 
Stiernstedt presenterade under hösten.  

I slutbetänkandet från Stiernstedt föreslås bland annat förändrade och mer 
nationellt enhetliga principer för ersättningssystemen inom primärvården. Bland 
detta inkluderas bland flera andra förändringar en större hänsyn till 
socioekonomiska parametrar i vårdcentralernas ersättning. Detta för att främja 
en mer jämlik tillgång till vård.  

Utredningen föreslår även i enlighet med motionären en integrering av digital 
och fysisk vård där digitala vårdgivare även ska behöva erbjuda möjlighet till 
fysiska besök på en mottagning. På så vis kan patientens behov av en god och 
säker vård med hög kontinuitet tillgodoses. Andra förslag i utredningen syftar 
även till att styra patienten mot den vårdcentral där hen är listad. 
Sammanslaget skulle förslagen innebära att villkoren för nätläkare blir mer 
likvärdiga övriga vårdcentraler och att möjligheten att genom ett kryphål i 
ersättningssystemen avkräva högre ersättning från regionerna avsevärt skulle 
minska.  

Det är distriktsstyrelsens förhoppning att de förslag som den ovannämnda 
utredningen presenterat även kommer bli regeringspolitik. Vi menar även att 
allt pekar på att regeringen kommer att gå fram med dessa förslag. På regional 
nivå i Region Stockholm driver även sgruppen på för ett ersättningssystem 
som går i linje med det som motionären förespråkar med en ökad betoning på 
betydelsen av socioekonomiska faktorer vid fördelningen av resurser till 
primärvården.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion ID1110. 
Nr20 / ID1100 

Motion nr 20 

Försörjningsansvar ska följa ett beslut om 

daglig verksamhet 
Sigtuna  



Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

I den borgerliga kommunen Sigtuna beviljas personer med funktionsvariationer 
daglig verksamhet, utan att ha någon som helst annan inkomst än sju kronor per 
timme i ersättning. Det borde inte få förekomma. Kommunerna måste se till att 
den person som beviljas daglig verksamhet också har en inkomst som 
säkerställer att personen kan klara boende och uppehälle. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna verkar för att 
personer som beviljas daglig verksamhet också ska ha en grundinkomst i form av 
till exempel aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 

att om inte denna grundinkomst finns ska kommunen ansvara för att en 
inkomst liknande aktivitetsersättning ges. att när en kommun ger en 
ersättning liknande aktivitetsersättning ska det också ingå ett beviljande av 
bostadstillägg. 

attmotionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 

Birgitta Undin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 20 

Lars Bryntesson 

Daglig verksamhet är en dagtidssysselsättning som framför allt riktar sig till 
personer mellan 20 och 65 år som har en utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässiga 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 
kroppslig sjukdom. Rätten till daglig verksamhet regleras i Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och upphör vid 67 års ålder. 

 



Deltagande i daglig verksamhet är frivilligt och är inte en anställningsform. 
Deltagaren är inte arbetstagare, även om en del verksamhet kan vara av 
samma slag som hos en arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden. 
Syftet med verksamheten är inte att producera varor eller tjänster utan att den 
enskilde ska få något intressant och meningsfullt att göra under dagtid, och 
därmed möjlighet att leva som andra. Den dagliga verksamheten ska även 
bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 
Det finns inget som hindrar att den som avbrutit sitt deltagande i daglig 
verksamhet, för att prova ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller 
studera, kan få daglig verksamhet igen. Det är dock få som går från daglig 
verksamhet till arbete eller studier. Socialstyrelsens senaste analys (våren 
2019) visade att bara 0,2 % av de 33 800 som hade daglig verksamhet 2014 
har haft ett lönearbete som varat i minst två år. Rapporten pekar också på 
bristfällig samverkan mellan LSS-verksamheter, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 
Bara 15 procent har detta. 
Personer som deltar i den dagliga verksamheten kan av kommunen ges en 
mindre ersättning, så kallad habiliteringsersättning. Denna är inte reglerad i lag, 
förordning eller föreskrift men ett sätt att stimulera den enskilde att delta i 
verksamheten. Habiliteringsersättningen är undantagen från skatteplikt och 
räknas inte som inkomst. Ersättningsnivåerna varierar mellan kommunerna. 
Om en person väljer att stanna kvar efter 65 års ålder utgår ingen 
habiliteringsersättning. I den mån den enskilde behöver ekonomiskt bistånd 
hänvisas till kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen att ge försörjningsstöd i 
syfte att ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. 
Motionen föreslår att personer som beviljas daglig verksamhet ska garanteras 
någon form av grundinkomst för detta. En nationell reglering av detta skulle 
vara en mycket stor förändring jämfört med idag. Utöver de 
finansieringsmässiga frågorna behöver även arbetsrättsliga aspekter beaktas. 
Distriktsstyrelsens bedömning är dock att en sådan förändring inte bör göras. 
Deltagare i daglig verksamhet bör inte betraktas som arbetstagare och det 
ekonomiska utrymme som kan skapas för nationella reformer inom LSS-
området bör i första hand användas till andra insatser än en sådan reform. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1100. 
Nr21 / ID1090 

Motion nr 21 Område: Folkhälsa och sjukvård 

Jämlik tandhälsa 

Sigtuna  

Motivering 

Idag ökar klyftorna stort och dramatiskt i samhället och de är dystert nog på 
uppåtgående. Ända sedan 90-talet har de grupper som befinner sig i botten släpat 
efter. Ersättningssystemen följer inte reallöneökningen och många (framför allt 
kvinnor) kan inte klara sig på sin pension. 



Det är ett långsiktigt fastställt mål för socialdemokraterna att tandvården ska ingå i 
den allmänna sjukvården enligt beslut från partikongressen.  

Mot bakgrund av de ökade inkomstskillnaderna menar vi motionärer att det är hög 
tid att prioritera tandvårdsreformen. Det kostar självklart men räknat i ökad 
livskvalite och friskhet för våra medborgare blir det väl spenderade pengar och på 
lång sikt kommer det innebära minskade kostnader för sjukvården.  

En del har onekligen gjorts men det högkostnadsskydd som finns menar vi är satt 
alldeles för högt. Vid omfattande och behövlig tandvård handlar det fortfarande 
om många tusenlappar för den enskilde att betala.  
En god tandhälsa ska inte vara en klassfråga. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att motionen skickas till 
länsriksdagsgruppen att länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för 
att tandvården ska ingå i den allmänna sjukvården och integreras i dess 
högkostnadskydd 

att motionen skickas till partikongressen 

Gabriella Odelbrink, Marianne Åslin, Birgitta Undin, Marie Axelsson , Jenny Undin, 
Lars Lindblom, Karen Salmose 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn 
Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.co
m +46 73-514 55 77 

 

Samlat utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 



Lars Bryntesson 

Gemensamt svar på motionerna 21, 28, 33 och 37 

Motionerna 21, 28, 33 och 37 lyfter, på lite olika sätt, viktiga frågor om 
tandhälsa och tandvård. Gemensamt för alla fyra är ett starkt 
jämlikhetsperspektiv samt oro över att utvecklingen går åt fel håll. 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas farhågor att tandhälsan under en 
lång tid blivit en allt tydligare klassfråga. Styrelsen instämmer också i att 
tänderna självklart måste ses som en del av kroppen, även inom hälso- och 
sjukvården. Tandhälsan har stor betydelse för hela kroppen och inte minst för 
den psykiska hälsan. Brister i tandhälsa är ofta ett tecken på att det kan finnas 
behov också av andra hälsofrämjande åtgärder. Därmed är det särskilt viktigt 
att mäta och ta hänsyn till tandhälsan vid studier av folkhälsan i stort. 

En god tandhälsa hos barn och ungdomar är särskilt viktig. I unga år 
grundläggs regelbundna vanor som påverkar tandhälsan för resten av livet. 
Det är därmed naturligt att de insatser som hittills gjorts i stor utsträckning har 
fokuserat de yngre åldersgrupperna, bl a genom att införa fri tandvård upp till 
23 års ålder. Detta genomfördes av den socialdemokratiskt ledda regeringen 
under mandatperioden 2014-2018. För alla över 23 års ålder finns ett nationellt 
tandvårdsstöd som består dels av ett bidrag, dels av ett högkostnadsskydd. 
Detta har förstärkts under de senaste åren, men det räcker inte. 

Distriktsstyrelsen vill också uppmärksamma att även många äldre har stora 
problem med sin tandhälsa. Det riskerar att försämra livskvaliteten och kan i 
längden leda till undernäring. Den uppsökande verksamhet som riktar sig till 
äldre samt personer med funktionsvariation behöver därför förstärkas så att 
den når alla som behöver det. 

Vid partikongressen 2017 antogs politiska riktlinjer "Trygghet i en ny tid". I 
dessa står att läsa "Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter 
helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist 
måste gå. Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och 
sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande 
tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård 
där tandhälsa inte är en klassfråga." 

Därefter har regeringen tillsatt en statlig utredning för en mer jämlik tandhälsa. 
Denna ska analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset 
på tandvård har för att uppnå en jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett 
inkomst eller social status, har råd att gå till tandläkaren regelbundet. 
Utredningen ska i mars 2020 lämna förslag om hur tandvårdssystemet ska 
utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De förändringar som 
föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i 
stort. 

Distriktsstyrelsen ser med stort intresse fram emot utredningens analyser, 
överväganden och förslag. Dessa kommer att lämnas före distriktskongressen i 



april, men är tyvärr inte kända när detta skrivs. Därmed kan de inte heller 
redovisas i detta motionssvar. Partikongressens riktlinjer samt regeringens 
beslut om utredningens inriktning och syfte gör oss emellertid trygga i att 
utredningen kommer att lämna sådana förslag att de ska kunna ligga till grund 
för en fortsatt reformering av tandvården i den riktning som både vi och 
motionärerna förespråkar. 

Mot denna bakgrund föreslår DS 

 

att motionerna 21, 28, 33 och 37 anses besvarade. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-

01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1005, nr 33, ID1040, 

ID1090 besvarad. 

  



Nr22 / ID1078 

Motion nr 22 Område: Folkhälsa och sjukvård 

Färdtjänst i egen regi 
Täby 

Motivering 

Regionen är ansvarig för att vi har en färdtjänst som ska transportera 
företrädesvis äldre som har det svårt att komma till olika adresser för besök hos 
Läkare, bekanta, barn o s v men även yngre med olika handikapp ska kunna 
anlita färdtjänsten. Utförare av färdtjänsten bestäms efter upphandling och där 
gäller så lågt pris som möjligt. Bolagen saknar i regel kollektivavtal förutom Taxi 
Stockholm som därmed ligger på en högre kostnad för sina förare som har 
ersättning enligt kollektivavtal. Därför blir det minde lönsamt för förarna att köra 
för hemtjänsten. Man tar hellre vanliga taxitjänster som ger högre ersättning. Då 
får kunden för färdtjänst vänta eller helt blir utan bil. Att hitta till adresser är också 
ett problem för många chaufförer vilket medför långa väntetider. Adresserna är 
ofta otydliga då växeln för beställning av färdtjänst som tar emot den ligger 
lokaliserad i Baltikum, Afrika eller någon annanstans. Växeln borde naturligtvis 
finnas i Stockholm med personal som har lokalkännedom. Anledningen till detta 
är pengar d v s billig arbetskraft. Privatbolag har alltid målet att tjäna pengar och 
drar in på allt man kan och förlorarna är kunderna med sämre service! 

Även den Alliansstyrda regionen är ute för att dra ner kostnaderna, undvika bolag 
med kollektivavtal och godta sämre anställningsvillkor och kunderna drabbas i 
slutändan.  

Det är skattepengar som finansierar färdtjänsten och då ska kunderna få en 
godtagbar service vilket dom inte får idag. Dessutom är det en klassfråga. De 
som har pengar behöver inte åka färdtjänst utan kan åka taxi.  

Regionen borde ta sitt ansvar och se till att färdtjänsten finns i egen regi då den 
här servicen och verksamheten måste vara bra för kunderna. Då kan den aldrig 
gå med vinst och det måste vi ta som skattebetalare och medmänniskor. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att vi socialdemokrater driver kravet på en 
fullgod service med färdtjänsten i egen regi. Det handlar om solidaritet, jämlikhet 
och social rättvisa samt arbetsvillkor enligt kollektivavtal 

Jan Aspefjord 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Magnus Kortell 
magnus.kortell@gmail.com 



0706975701 

 
 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 22 

Lars Bryntesson 

Motionen föreslår att vi socialdemokrater ska kräva att färdtjänsten ska drivas 
av regionen i egen regi. En sådan lösning, med innebörden att Region 
Stockholm ska bygga upp en offentligt organiserad taxiverksamhet med fordon 
och personal för att bedriva färdtjänst, vill vi direkt avvisa. Någon sådan 
organisation har aldrig funnits och bör inte heller skapas i framtiden. Skillnaden 
mellan färdtjänsten och t. ex den kollektivtrafik som bedrivs med pendeltåg, är 
att det finns tydliga samhällsekonomiska fördelar med att nyttja redan 
existerande företag som också opererar på marknaden gentemot privata 
kunder. 

Med detta sagt delar distriktsstyrelsen mycket av den ambition som i övrigt 
kännetecknar motionen, inte minst det viktiga kravet på arbetsvillkor enligt 
kollektivavtal. Vi anser att ingen färdtjänst ska få bedrivas utan att detta är 
tillgodosett, liksom att färdtjänsten ska präglas av jämlikhet och fullgod service 
för alla. Därför vill vi i sammanhanget redovisa den färdtjänstpolitik vi idag 
bedriver i Region Stockholm: 

Socialdemokraterna har samma vision för färdtjänsten som för den allmänna 
kollektivtrafiken. Den ska vara snabb, pålitlig och attraktiv. Tack vare nya 
lagkrav har färdtjänsten fått bättre villkor och Region Stockholm har ett ansvar 
att tillse att trafikoperatörerna lever upp till kraven. Särskilt krav på utbildning 
för att kunna bemöta de särskilda behov som kan förekomma i färdtjänsten 
behöver genomföras. Utan en förbättring av arbetsvillkoren kommer inte 
kvaliteten att förbättras. 

Problem med opålitlig trafik, förseningar och bristande service måste lösas. 
Operatörerna har svårt att leva upp till avtal pga. låg ersättning till sin egen 
personal, vilket i vissa fall gör färdtjänsten olönsam varför körningar väljs bort. 
Region Stockholm måste ställa krav på att avtalen följs. Utan gedigen 
uppföljning blir det svårt för resenärerna att kunna lita på färdtjänsten alla tider 
på dygnet. Mot denna bakgrund driver vi frågan om att organisera 
beställningscentral och kundtjänst i egen regi. En modell som har prövats med 
gott resultat i Östergötland. 

Färdtjänsten dras med en geografisk utmaning där de större taxiväxlarna 
fortfarande har svårt att leverera fordon i rimlig tid i länets yttre delar, trots att 
man vunnit upphandlingen. Erfarenheten visar att lokala taxibolag ofta har 
bättre möjlighet att tillhandahålla bilar. Därför behöver dagens modell ses över 
för att förbättra den geografiska täckningen i nästa upphandling. 
Socialdemokraterna förordar ett auktorisationsbaserat system som ger 
möjlighet för fler taxibolag att utföra färdtjänst. 



Mot denna bakgrund föreslår Distriktsstyrelsen att distriktskongressen beslutar 
att avslå motionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1078. 

Nr23 / ID1061 

Motion nr 23 



Region Stockholm diskriminerar kvinnors 

hälsa 

Haninge  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Motionär: Dalarö, Utö, Ornö Socialdemokratiska förening via Mikael Jansson, 
Ordförande. 

I de södra delarna av Stockholms län finns ca 800 000 invånare, ca hälften av 
dessa är kvinnor. När det kommer till hälsa-och sjukvård är Region Stockholms 
resurser i form av specialistmottagningar mycket ojämnt fördelade och i synnerhet 
gäller gynekologi! Denna medicinska specialitet ses traditionellt som ett 
”kvinnoproblem” men angår även männen, makarna, pojkvännerna, flickvännerna. 

Region Stockholm ansvarar för sjukvården i hela länet oavsett om den bedrivs i 
egen regi eller är 

”upphandlad”. Det innebär att om en upphandlad privat vårdgivare inte vill eller 
kan driva verksamheten p.g.a bristande lönsamhet, konkurs eller annat, så skall 
Region Stockholm ansvara 
för att vården fortsättningsvis finns kvar. Region Stockholm tar inte detta ansvar 
f.n. och konsekvensen är färre specialistmottagningar i de södra delarna av länet 
och i synnerhet gynekologimottagningar! 
Detta förhållande diskriminerar inte bara de delar av länet där man statistiskt sett 
har lägre inkomster per capita och högre ohälsotal, utan i synnerhet kvinnorna! 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att våra partikamrater som finns i 
Regionens beslutande organ, fullmäktige och nämnder, kraftfullt och 
skyndsamt verkar för att nedanstående att-satser åtgärdas: 

att Region Stockholm tar sitt ansvar för en rättvist fördelad hälso- och sjukvård i 
hela länet, 

att Stockholms läns Landsting skyndsamt löser den akuta bristen på 
gynekologimottagningar i de områden som i dag saknar detta, bl.a i 
Haninge. 

Mikael Jansson, Dalarö, Utö, Ornö Socialdemokratiska förening 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Mikael Jansson 
jansson.bm68@gmail.com 



+46 76-949 34 10 

 
 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 23 

Aida Hadzialic 

Distriktsstyrelsen föreslår att bifalla motionen  

Distriktsstyrelsen tackar för en angelägen motion som berör den ojämlika och 
orättvisa tillgången till gynekologisk vård i Region Stockholm. Under 2019 fanns 
det åtta gynekologiska mottagningarna i länets södra delar, samtidigt fanns det 
27 stycken i innerstaden. Detta är en konsekvens av att den gynekologiska 
vården i regionen är organiserad som en vårdmarknad med fri etableringsrätt 
för privata vårdbolag. Detta gör att det i praktiken blir lönsamhet och inte 
vårdbehov som avgör var vården finns.  

Socialdemokraterna i Region Stockholm driver frågan om att avskaffa 
vårdmarknaden för den gynekologiska vården för att istället låta regionen 
säkerställa en jämlik tillgång till gynekologisk vård i hela länet. Utöver detta 
har socialdemokraterna även föreslagit att Region Stockholm ska etablera 
gynekologiska mottagningar i egen regi där de idag saknas samt att regionen 
ska anta en etableringsstrategi för att garantera att tillgången till all vård är 
god i hela länet.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1061 besvarad. 

  



Nr24 / ID1048 

Motion nr 24 

Motion om kraftig satsning på 

suicidprevention 

Tyresö  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Låt oss tala klarspråk, suicid i Sverige är ett stort problem. Drygt 90 % av allt 
dödligt våld i Sverige är självmord, bara under 2018 så tog 1268 personer sitt liv. 
Det är ungefär 10 gånger fler än de i mycket större utsträckning medialt 
uppmärksammade morden och ungefär 20 gånger fler än de mord som begås i 
gängrelaterade skjutningar.  

Politiken bör givet inte dra ner på ambitionerna att minska det gängrelaterade 
våldet, tvärtom bör ambitionerna öka. Men det måste finnas utrymme för att hålla 
flera tankar i huvudet samtidigt, både i debatten men också i faktiska reformer.  

Även om riksdagen 2008 antog ett nationellt program för suicidprevention har 
väldigt lite hänt på områden. Stora satsningar lyser med sin frånvaro och de 
förslag som finns i programmet har svårt att nå politiska beslut i kommuner och 
regioner. Faktum är att statistiken planade ut och stabiliserades för antal suicid 
efter 2008 från att under många år haft en nedåtgående trend. Det måste ses 
som ett stort misslyckande.  

Det är dags att suicidprevention får ett större utrymme i den regionala politiken. 

Evidensbaserade metoder måste implementeras både regionalt och kommunalt, 
både tvärprofessionellt och multiprofessionellt. Psykisk ohälsa och 
suicidprevention bör prioriteras i budgetarbetet inom regionfullmäktigegruppen 
och utbildningsinsatser för att möta suicidala personer bör ges till de yrkesgrupper 
som i hög utsträckning möter dessa personer. Det kan till exempel handla om 
ambulanspersonal, akutpersonal, personal inom första linjens psykiatri och 
personal inom primärvård.  

Med anledning av det stora behovet av kraftigt utökade satsningar på 
suicidprevention föreslås distriktskongressen besluta: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att regionfullmäktigegruppen får i 
uppdrag att prioritera suicidprevention i kommande budgetarbeten 

att regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att driva en regional utbildningssatsning 
i enlighet med motionens intentioner 



att kommunala gruppen i Stockholms läns partidistrikt får i uppdrag att ta fram 
ett regionalkommunalt reformpaket i enlighet med motionens intentioner 

att Styrelsen för Stockholms län partidistrikt får i uppdrag att se över hur 
kommunikationen kring suicidprevention kan bli tydligare och få en större 
roll i den regionala debatten. 

att lensbänken i riksdagen får i uppdrag att driva konkreta reformer på nationell 
nivå kopplade till det nationella handlingsprogrammets nio 
rekommenderade strategier 

att arbetet för att motverka suicidprevention återrapporteras till medlemmarna 
senast vid distriktskongressen 2021. 

att ställa sig bakom motionen i sin helhet 

Christoffer Holmström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-18, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Philip Stewén 

Philip.Stewen@tyreso.se 

0724695074 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 24 

Lars Bryntesson 

Distriktsstyrelsen instämmer i att suicid är ett mycket stort problem, såväl i 
Sverige som i omvärlden. I partidistriktets arbete med politikutveckling, på 
uppdrag av tidigare distriktskongress, ingår frågan om att förebygga suicid 
som en viktig del i arbetet med psykisk hälsa.  
Enligt uppgifter från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention 

(NCSP) vid 

Karolinska institutet dör över 800.000 personer i världen varje år i suicid. Det 

innebär ca 2.200 självmord per dag, vilket är fler än antalet som avlider i 

exempelvis malaria eller bröstcancer. Globalt utgör självmord 57 % av allt 

dödligt våld, dvs mer än krig, mord/dråp och naturkatastrofer tillsammans. I 

Sverige utgör självmord 94 % av allt dödligt våld, vilket innebär att det 

exempelvis är 6 gånger vanligare än trafikdöd. (WHO, 2014, 

dödsorsaksregistret) Statistiken visar att självmord är drygt dubbelt så vanligt 

bland pojkar och män som bland flickor och kvinnor, såväl i Sverige (69 resp 31 

%) som i Stockholmsregionen (67 resp 33 %). I jämförelse med övriga landet är 

i vår region män mellan 25-44 år respektive kvinnor 65 + överrepresenterade i 

självmordsstatistiken. Sedan år 1980 har andelen självmord som helhet i 

Sverige näst intill halverats, utom för åldersgruppen 15-24 år där den legat på 

en relativt jämn nivå. I Stockholmsregionen har andelen självmord under 

perioden 1980-2018 minskat i snabbare takt än i riket som helhet, med en viss 

minskning också bland ungdomar. Varje självmord är ett självmord för mycket 

och innebär ett misslyckande för samhället. Det arbete med politikutveckling 

som just nu pågår är ambitiöst och innehåller såväl kunskapsinhämtning som 

utveckling av idéer och spridning av goda exempel. Ett sådant exempel är att vi 

Socialdemokrater i kommunerna kan ta initiativ till kommunala handlingsplaner 

för suicidprevention, vilket bland annat Sigtuna Arbetarekommun gjort. 

Distriktsstyrelsen instämmer i att det kan finnas anledning att redan nu lyfta 

frågan om suicidprevention i kommande budgetarbetet i regionfullmäktige, och 

föreslår därför att den första att-satsen överlämnas till regionfullmäktigegruppen 

för beaktande. I övrig menar styrelsen att det pågående 

politikutvecklingsarbetet med psykisk hälsa bör få möjlighet att utveckla sina 

förslag, innan en alltför detaljerad bindning av en distriktskongress, och föreslår 

att dessa att-satser anses besvarade med hänvisning till pågående arbete. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att avslå att-sats 
ID1048:6. att anse att-sats ID1048:1, ID1048:2, ID1048:3, ID1048:4, 
ID1048:5, ID1048:7 besvarad. 

att motionen överlämnas till regionfullmäktigegruppen för att i kommande 

budgetarbeten beakta den första att-satsen 



  



Nr25 / ID1041 

Motion nr 25 

Område: Folkhälsa och 

sjukvård Rätt till vård inom två veckor 

Sollentuna  

Motivering 

Att barn och unga i Sverige mår allt sämre visar flera rapporter från 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Den ökande psykiska ohälsan skapar 
ett enormt söktryck på barn- och ungdomspsykiatrin (bup).  

Antalet barn som mår dåligt och söker vård på grund av psykisk ohälsa har ökat 
kraftigt de senaste åren, och barn- och ungdomspsykiatrin har haft stora problem 
att klara vårdköerna. 2018 fick bara en tredjedel av barnen en första bedömning 
inom den nationella målsättningen; nämligen att man ska få hjälp och stöd inom 
30 dagar. 
Enligt SVT och Aktuellt kan det ta uppemot ett eller två år innan man får hjälp eller 
behandling. Det är väldigt allvarligt och kan leda till livshotande konsekvenser. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Att Regionen ska verka för 

en ändrad målsättning kring väntetider för BUP. 

Malik Siyan 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-25, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Joakim Jonsson 

joakim.jonsson@sollentuna.se 

0739151022 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 25 

Aida Hadzialic 

Distriktsstyrelsen föreslår att avslå motionen  

Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att det är ett allvarligt problem att 
allt fler barn och unga mår dåligt. Att många av dessa barn och unga får vänta 
längre än vårdgarantins 30dagar på att få ett första besök på barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) är ett misslyckande och något som regionerna 
tillsammans med regeringen måste arbeta aktivt med att motverka. 



Precis som motionären skriver är det så att många regioner inte lever upp till 
den nuvarande vårdgarantin då barn och unga får vänta längre än 30 dagar på 
ett första besök inom BUP. Vidare får ännu fler vänta längre än vad den 
nationella vårdgarantin kräver för att få en 

 

fördjupad utredning eller påbörjad behandling. Även inom Region Stockholm 
som är den region med bäst ekonomiska förutsättningar har vården ofta svårt 
att nå den nationella vårdgarantin för samtliga patienter. 

Då Region Stockholm inte i dagsläget når den nationella vårdgarantin så 
menar vi att det krävs ytterligare insatser för att korta vårdköerna till barn- och 
ungdomspsykiatrin. Att på regional nivå införa en annan vårdgaranti än den 
som gäller nationellt när vi redan i nuläget inte når kraven för den nationella 
vårdgarantin menar vi därför är fel fokus. Att införa en skärpt vårdgaranti på 
regional nivå skulle sannolikt inte heller få önskad effekt då BUP i nuläget inte 
har personalstyrkan eller kapaciteten för att nå den nuvarande vårdgarantin. 
Givet att en ny vårdgaranti på regional nivå skulle utformas så kan man även 
fråga sig om denna endast bör gällas första besök och inte väntan på utredning 
och/eller behandling.  

Då de långa vårdköerna till BUP till stor del handlar om brist på personal så anser 
vi att det istället krävs fler insatser för att utbilda fler psykiatriker, psykologer och 
specialistsjuksköterskor, samt för att locka och behålla personal inom regionens 
barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet. I Socialdemokraternas budget för 
Region Stockholm läggs flera förslag som skulle kunna bidra till kortare vårdköer 
till BUP såsom stora utbildningssatsningar, en kompetensförsörjningsplan för 
barn- och ungdomspsykiatrin samt en utbyggnad av första linjens psykiatri inom 
primärvården som kan avlasta den ansträngda specialistvården.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1041. 
Nr26 / ID1033 

Motion nr 26 

Förbjud försäljning av cigaretter och snus. 
Botkyrka  

Enskild motion 

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Flera kommuner har antagit Tobago Endgame 2030. Då kan vi lika gärna arbeta 
mot att rökfritt liv genom att färre butiker får tillstånd för försäljning av tobak. 
Särskilt skadliga är klassklyftorna för de grupper som har minst makt. 
Klassamhällets yttersta konsekvens är att människor med lägre utbildningsnivå 



och sämre ekonomi, i högre utsträckning drabbas av ohälsa och lever kortare liv. 
Därför är det avgörande att vi förbjuder försäljning av cigaretter. Vi lever i en 
globaliserad kapitalistisk värld där makt och resurser är koncentrerade hos fåtal. 
Cigarettstop i Sverige skulle leda utvecklingen åt rätt håll och att jordens resurser 
användes bättre. 
Cigarettodlarna förbrukar 4,5 miljard hektar mark till sina odlingar. Tänk om 
odlingsmarken skulle användas bättre genom att odla mat som mättar fler magar 
så att människor inte skulle dö av svält. 
Vi i Sverige måste våga stå emot kapitalismens krafter och sträva efter friskt 
Sverige att människor lever längre samtidigt som världens resurser används på 
ett optimalt sätt. Det kan endast nås via cigarett förbjud i hela landet. 
Det är glädjande att färre röker och antalet sjunker men dock ökar användandet 
av cannabis och för att röka cannabis behövs cigaretter. Med ett cigarettförbud 
kommer färre hamna i drogmissbruk. När tillgången minskar. Vi måste stå upp för 
orättvisor som ett socialdemokratiskt parti och dessa orättvisor kan stoppas med 
förbjud för att färre kommer jobba i tobaksodlingarna och dö av förgiftning.  
Ur ett klassperspektiv bör vi sträva mot förbjudet så färre skadas konsekvenserna 
av cigaretterna. 
De som jobbar inom tobaksmarknaden kommer till skada, de som använder tobak 
skadas, hela mänskligheten skadas på olika sätt som jag nämnt lite ovan med ett 
vidgat perspektiv. 
Det är tobaksindustrin som tjänar på exporten och de sätter villkoren. 

Det måste vi sätta stop för. Det är inte rimligt att i dagens Sverige får man 
inhandla cigaretter överallt. Det vore rimligare och mer praktiskt att cigaretter 
såldes på de ställen där ålderskontroll genomförs samtidigt där rådgivning ges. Vi 
har haft en norm att det är okej att inhandla cigaretter nästan överallt för att bryta 
normen i samhället krävs restriktioner. De flesta apotek tillhör staten och 
systembolaget är ett statligföretag därav bör endast försäljning godkännas till 
dessa företag. 

Styrelsens utlåtande av motion angående förbjud försäljning av cigaretter och 
snus 

Styrelsens föredragande: Emanuel Ksiazkiewicz 

Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse tackar Nina Lehtola för hennes motion 
om att minska försäljningen av tobak och snus.  
Tobaksanvändning och rökning är skadligt för hälsan. Det finns tillexempel mer än 
8000 skadliga ämnen i cigarettrök. Omkring 60 av ämnena kan orsaka cancer. 
Styrelsen delar Nina Lehtolas bild av att rökning och tobaksanvändning måste 
minska. Det är ett folkhälsoproblem med stor inverkan för både individ såväl som 
samhället i stort.  
Som så framgår i motionen så jobbar flera kommuner och andra aktörer med att 
aktivet försöka minska tobaksberoendet och användningen, med visionen om ett 
rökfritt samhälle till 2030. Det är ett viktigt arbete, som måste ske på många 
nivåer. Den nya tobakslagen som trädde ikraft den första juli förstärker 
lagstiftningen kring var rökning inte ska vara tillåten och förtydligar regler kring 
tillexempel konsumtion av vattenpipa.   
Att succesivt höja åldern för tobaksköp anser styrelsen inte vara rätt väg fram för 
att stoppa tobaksanvändandet, inte heller begränsa antal försäljningsplatser. 
Genom information, påverkanskampanjer och stöd till rökare/snusare som vill 



sluta sitt beroende tillsammans med förstärkt lagstiftning för begränsa 
tobaksanvändandet kan man minska användandet utan att utöka antalet 
myndighetsåldrar och inskränka det personliga ansvaret var och en har. Genom 
dessa insatser, som i stor utsträckning redan görs inom ramen för tillexempel 
Tobacco Endgame så hoppas Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse att 
användningen av tobak kommer att minska och på sikt upphöra.   

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 

Att avslå motionen att sända motionen som enskild till Stockholm läns 
socialdemokratisk partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att suggestivt höja ålder 

vid inköp av cigaretter. att höja ålder för tobaksköp till 19 år 

2022. att höja ålder för tobaksköp till 20 år 2023. att

 höja ålder för tobaksköp till 21 år 2024. att höja ålder för 

tobaksköp till 22 år 2025. att höja ålder för tobaksköp till 23 år 

2026. att höja ålder för tobaksköp till 24 år 2027. att

 höja ålder för tobaksköp till 25 år 2028. att minska antal 

tillstånd för tobaksförsäljning i butiker, restauranger osv. att

 apoteken får tillstånd för att sälja tobak och snus. att

 systembolaget får tillstånd för att sälja tobak och snus. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 26 

Erika Ullberg 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för stort engagemang i en viktig 
samhällsfråga, men 

 



delar Botkyrka arbetarekommuns bedömning att motionen bör avslås. 
Distriktsstyrelsen resonerar likt Botkyrkas arbetarekommuns styrelse att det 
finns bättre vägar för att förhoppningsvis minska tobaksanvändningen och dess 
allvarliga hälsorisker. Att höja åldersgränsen är inte det verktyg vi tror är mest 
verkningsfullt. Inte heller vill vi att Systembolaget och apotek ska sälja tobak. Vi 
vill värna Systembolagets viktiga alkoholmonopol och deras produkter ska inte 
blandas med tobak - inte minst pga att det redan finns en risk att 
tobaksanvändningen ökar just vid alkoholanvändning. Apotek ska främja 
hälsan och inte sälja tobak - utan fortsatt erbjuda nikotinpreparat som 
stöd/substitut för den som vill sluta röka eller snusa.  

Nikotin är starkt beroendeframkallande och rökning dessvärre fortsatt 
romantiserat i viss populärkultur. Samtidigt som många idag väljer bort 
cancerframkallande tobak så vet vi att tobaksindustrin gör stora pengar varje 
dag på individer som inte vill eller kan sluta nyttja deras produkter. Det krävs 
information och prevention, samt stöd till de som vill sluta använda tobak 
genom förhoppningsvis effektiva och tillgängliga metoder. Distriktsstyrelsen 
välkomnar att regeringen arbetat med frågan och att det blivit rökförbud på 
serveringar och skärpta regler om rökning på allmän plats som vi anser att 
gärna kan fortsätta att stärkas. Vi emotser fler goda initiativ för folkhälsa och 
mot cancer. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1033. 

att Avslå motionen 

  



Nr27 / ID1016 

Motion nr 27 

Nationella upphandlingar av läkemedel 
Solna 

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Motion Ö1: Nationella upphandlingar av läkemedel. 

Idag upphandlas läkemedel på regionala nivån. Medan vissa regioner i Norrland 
och mellersta Sverige (Fyrklövern och Treklövern) har gått ihop för hanteringen av 
sjukhusläkemedelsupphandlingar är det fortfarande tolv olika 
upphandlingsenheter i Sverige som köper in sjukhusläkemedel till ibland väldigt 
olika priser. I detta sammanhang kostar ett och samma läkemedel oftast minst i 
Region Stockholm, som har de bästa finansiella förutsättningar, och mest i 
Region Blekinge som är ekonomiskt väldigt pressad. Detta är en av bidragande 
orsakerna till ojämlikt regional vård i Sverige. 
Medan förmånsläkemedels officiella listpris förhandlas mellan läkemedelsindustrin 
och Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket (TLV), är det nu vanligt att 
regionerna erbjuds konfidentiella återbäringar av läkemedelsindustrin genom s.k. 
trepartsöverläggningar mellan TLV, regionerna och läkemedelsindustrin. Dessa 
konfidentiella avtal är nödvändiga för att Sverige ska få så billiga nettopriser som 
möjligt för förmånsläkemedel, men att det sker på regionala nivån är ineffektivt: 
Det bedöms att regionerna lägger drygt 1000 timmar i månaden (46 timmar per 
region) på hanteringen av återbäringsavtal . 
I både Norge och Danmark hanteras både upphandlingen av sjukhusläkemedel 
och konfidentiella återbäringsavtal på förmånsläkemedel på riksnivå. Detta 
möjliggör att våra grannländer kan: ● Pressa ytterligare inköpspriset på 
sjukhusläkemedel genom att lyfta upp inköpsvolymen samt undvika regionala 
prisskillnader. 
● Öka produktiviteten vid hanteringen av nödvändiga konfidentiella avtal på 
nationella nivån. 

För att optimera upphandlingar av läkemedel borde det liksom Norge och Sverige 
skapas en nationell inköpsorganisation med uppdrag att upphandla läkemedel för 
alla svenska regioner. Skulle denna inköpsorganisation välja att samarbeta med 
sina norska och danska motparter skulle priserna på läkemedel säkert kunna 
pressas ytterligare i Norden. 

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag att Distriktårskongressen beslutar ge 
riksdagsgruppen i uppdrag att driva frågan om optimeringen av 
läkemedelsupphandlingar. 

Motionär: Samuel Gauvain 



Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktårskongressen beslutar att ge 
riksdagsgruppen i uppdrag att driva frågan om optimeringen av 
läkemedelsupphandlingar 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 27 

Aida Hadzialic 

Motionärens förslag är att skapa en nationell inköpsorganisation med uppdrag 
att upphandla läkemedel för alla svenska regioner. Dagens system gällande 
läkemedelskostnader är både komplext och svåröverskådligt. Distriktsstyrelsen 
menar att förändringar i detta system kräver utredningsunderlag och en 
helhetssyn. 
Läkemedelsutredningen överlämnades till regeringen i januari 2019 och bereds 
för närvarande i regeringskansliet. Det övergripande målet när regeringen 
tillsatte utredningen var att se över hur man kan skapa ett långsiktigt hållbart 
system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av 
läkemedel.  
Motionären lyfter fram att regionerna lägger många timmar på hanteringen av 
de s.k. 

återbäringsavtalen. Läkemedelsutredningen föreslår bl a att dagens riktade 
statsbidrag för läkemedelsförmånerna förs över till det generella statsbidraget, 
samtidigt som landstingen ska få behålla all återbetalning från avtal med 
läkemedelsbolag. I dag delar stat och landsting på dessa. Detta, menar 
utredningen, skapar incitament för landstingen att effektivisera sin 
läkemedelsanvändning, ha kontroll på sina upphandlingar och söka bästa 
möjliga prissättning samtidigt som det skapar kostnadskontroll för staten. 
Utredningen ser att statens styrning bör bli mer övergripande och lämnar flera 
förslag på uppdrag till myndigheter. Utredningen föreslår att Socialstyrelsen 
och TLV ges nya uppföljningsuppdrag i syfte att ge staten bättre möjligheter att 
styra mot en mer jämlik och samhällsekonomiskt effektiv 
läkemedelsanvändning. 



Samtidigt är det viktigt att värna de 21 regionernas självbestämmande. 
Regionerna arbetar idag enligt en nationell process för ordnat införande av 
främst nya läkemedel som innebär tidig förberedelse, framtagande av 
kunskapsunderlag, förhandling, rekommendationer och uppföljning av nya 
läkemedel. Genom samverkansmodellen kan också regionerna verka 
gemensamt som köpare och kravställare vilket kan leda till bättre 
läkemedelspriser och mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. NT-rådet är 
en expertgrupp med sjukvårdsregional representation som ingår i 
samverkansmodellen för läkemedel och sammanträder på SKR. NT-rådet 
beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av den nationella processen för 
ordnat införande och har regionernas mandat att avge rekommendationer om 
användning av dessa läkemedel.  

Distriktsstyrelsen anser att det är rimligt att invänta regeringens svar på 
läkemedelsutredningen. 

läkemedelsutredningen. 

Därmed anses motionen besvarad. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att anse motion ID1016 
besvarad.  



Nr28 / ID1005 

Motion nr 28 Område: Folkhälsa och sjukvård 

En jämlik tandvårdsreform 

Solna 

Motivering 

En jämlik tandvårdsreform  

Dagens tandvårdssystem ser munnen som en separat del av kroppen, vilket leder 
till att den som har ont i munnen också får ont i plånboken. Vi tycker att det är 
grundläggande i ett välfärdssamhälle att medborgarna har rätt till vård som ser 
kroppen som en helhet, oavsett storleken på plånboken. En tandvårdsreform som 
likställer tandvård med övrig sjukvård är en nödvändig reform för att öka 
jämlikheten i Sverige. 

2008 lanserades tandvårdsstödet av den borgerliga regeringen. Målet med 
reformen var att få fler medborgare att besöka tandläkare genom införandet av 
bidrag och högkostnadsskydd. 2018 beslöt Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i 
överenskommelse med Vänsterpartier, att fördubbla bidraget och öka 
åldersgränsen till 24.  

Men problemen kvarstår i allra högsta grad. Många medborgare känner inte till 
bidraget eller högkostnadsskyddet. Detta har att göra med det faktum att 
tandvårdsstödet fortfarande lämnar stora kostnader till medborgarna. Karensnivån 
på 3000 kronor är för hög för de som har ett vårdbehov och samtidigt har låga 
inkomster. Till dessa grupper kan räknas till exempel: studenter, anställda inom 
välfärden och de som saknar en fast anställning.  

Vi noterar också med oro att klasskillnaderna speglas tydligt i tandhälsan där barn 
från socialt svaga miljöer drabbas hårt. Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport 
”Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga” att barn och unga till föräldrar 
som inte besöker tandvården har en fördubblad risk att få karies. Dessa barn har 
sämre tandhälsa jämfört med andra barn. En jämlik tandvårdsreform som är fri för 
alla skulle sudda bort dessa orättvisa skillnader i vårt land. 

Vi ska vara stolta över att tandhälsan i Sverige generellt sett är god. Men 
skillnaderna är påtagliga sett till utbildningsnivå. Enligt Tandläkartidningen uppger 
15 procent av Sveriges befolkning att de, trots behov, avstår från att gå till 
tandläkaren. Ungefär 9 procent av befolkningen uppger att de avstått från 
tandläkarvård av ekonomiska skäl. Verkligheten är att de som har låg 
utbildningsnivå, är arbetslösa, sjukskrivna eller utlandsfödda, har sämre 
tandhälsa. Detta kan vi aldrig vara stolta över.  

Att genomföra en sådan reform är också en ekonomisk fråga. Många i debatten 
har angett olika siffror. Vi kan nu med hjälp av SCB:s egna kalkyler konstatera att 
en jämlik tandvårdsreform, som likställer tandvård med övrig sjukvård, skulle 
förändra statens kostnad med cirka 6 till 9 miljarder kronor per år. Det är en 
betydlig summa men något Sverige har råd med. Summan kan också jämföras 



med Alliansens tandvårdsreform från 2008 som innebar att staten avsatte 6 
miljarder kronor årligen.  

Vi är övertygade om att Socialdemokratins förmåga att identifiera orättvisor i 
samhället följs upp av generella reformer som ökar medborgarnas frihet och 
trygghet. Det är flera med oss som nu 
har pekat på denna orättvisa mellan tandvård och övrig sjukvård. Det är nu dags 
för Socialdemokratin att agera.  

Med bakgrund av detta föreslår vi följande: 

- Att Stockholms läns partidistrikt arbetar för att införa en jämlik 
tandvårdsreform som likställertandvård med övrig sjukvård.  
- Att distriktskongressen skickar motionen till den socialdemokratiska 
landstingsgruppen ochlänsbänken i riksdagen för att uppfylla intentionerna i 
motionen 

Elisabeth Brolin och Faradj Koliev  

Socialdemokraterna i Solna 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns partidistrikt arbetar för 
att införa en jämlik tandvårdsreform som likställer tandvård med övrig sjukvård 

att distriktskongressen skickar motionen till den Socialdemokratiska 
landstingsgruppen och länsbänken i riksdagen för att uppfylla intentionerna i 
motionen 

Elisabet Brolin och Faradj Koliev 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

 

Samlat utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Lars Bryntesson 



Gemensamt svar på motionerna 21, 28, 33 och 37 

Motionerna 21, 28, 33 och 37 lyfter, på lite olika sätt, viktiga frågor om 
tandhälsa och tandvård. Gemensamt för alla fyra är ett starkt 
jämlikhetsperspektiv samt oro över att utvecklingen går åt fel håll. 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas farhågor att tandhälsan under en 
lång tid blivit en allt tydligare klassfråga. Styrelsen instämmer också i att 
tänderna självklart måste ses som en del av kroppen, även inom hälso- och 
sjukvården. Tandhälsan har stor betydelse för hela 

 



kroppen och inte minst för den psykiska hälsan. Brister i tandhälsa är ofta ett 
tecken på att det kan finnas behov också av andra hälsofrämjande åtgärder. 
Därmed är det särskilt viktigt att mäta och ta hänsyn till tandhälsan vid studier 
av folkhälsan i stort. 

En god tandhälsa hos barn och ungdomar är särskilt viktig. I unga år 
grundläggs regelbundna vanor som påverkar tandhälsan för resten av livet. 
Det är därmed naturligt att de insatser som hittills gjorts i stor utsträckning har 
fokuserat de yngre åldersgrupperna, bl a genom att införa fri tandvård upp till 
23 års ålder. Detta genomfördes av den socialdemokratiskt ledda regeringen 
under mandatperioden 2014-2018. För alla över 23 års ålder finns ett nationellt 
tandvårdsstöd som består dels av ett bidrag, dels av ett högkostnadsskydd. 
Detta har förstärkts under de senaste åren, men det räcker inte. 

Distriktsstyrelsen vill också uppmärksamma att även många äldre har stora 
problem med sin tandhälsa. Det riskerar att försämra livskvaliteten och kan i 
längden leda till undernäring. Den uppsökande verksamhet som riktar sig till 
äldre samt personer med funktionsvariation behöver därför förstärkas så att 
den når alla som behöver det. 

Vid partikongressen 2017 antogs politiska riktlinjer "Trygghet i en ny tid". I 
dessa står att läsa "Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter 
helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist 
måste gå. Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och 
sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande 
tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård 
där tandhälsa inte är en klassfråga." 

Därefter har regeringen tillsatt en statlig utredning för en mer jämlik tandhälsa. 
Denna ska analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset 
på tandvård har för att uppnå en jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett 
inkomst eller social status, har råd att gå till 
tandläkaren regelbundet. Utredningen ska i mars 2020 lämna förslag om hur 
tandvårdssystemet ska utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De 
förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos 
befolkningen i stort. 

Distriktsstyrelsen ser med stort intresse fram emot utredningens analyser, 
överväganden och förslag. Dessa kommer att lämnas före distriktskongressen i 
april, men är tyvärr inte kända när detta skrivs. Därmed kan de inte heller 
redovisas i detta motionssvar. Partikongressens riktlinjer samt regeringens 
beslut om utredningens inriktning och syfte gör oss emellertid trygga i att 
utredningen kommer att lämna sådana förslag att de ska kunna ligga till grund 
för en fortsatt reformering av tandvården i den riktning som både vi och 
motionärerna förespråkar. 

Mot denna bakgrund föreslår DS att 
motionerna 21, 28, 33 och 37 anses 
besvarade. 



Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion nr 33, ID1040, ID1090, 

ID1005 besvarad. 

Nr29 / ID992 

Motion nr 29 



Utred behoven av utbildning och ökade 

insatser för patienter med Vestibulit 
Vallentuna  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Ur ett jämställdhetsperspektiv är behandling och forskning kring kvinnosjukdomar 
ett eftersatt område. Vi har endometrios, bristningar vid förlossningar och 
klimakteriebesvär som andra eftersatta forskningsområden för att nämna några 
exempel. Här presenteras ännu en dold kvinnosjukdom; Vestibulit. 

Vestibulit är en dold sjukdom som drabbar tusentals kvinnor mellan 18 och 25 år 
och de blir allt fler. Kartläggning gjord av socialstyrelsen 2018 visar att det inte 
finns en enhetlig diagnossättning för sjukdomen Det förekommer andra diagnoser 
också, som samlagssmärta och vaginism, vilket gör det svårt att mäta 
förekomsten.  

Nära 9 000 kvinnor i åldrarna 15–44 år vårdades åtminstone vid ett tillfälle för 
vestibulit inom den specialiserade öppenvården åren 2001–2016. Om man 
inkluderar andra relevanta diagnoser, såsom vaginism, blir talet mycket större: 
54000. Det är kvinnor i åldern 18-25 år som löper störst risk att drabbas av 
vestibulit. Enligt 1177 Vårdguiden har var tionde kvinna i den åldersgruppen 
vestibulit. Rapporten lyfter också fram att det finns skillnader i vården över landet, 
exempelvis har cirka hälften av regionerna särskilda vulvamottagningar. I Uppsala 
fick 2016 nästan tio gånger så många kvinnor per 100 000 invånare diagnosen 
vestibulit som i Västra Götaland och Västernorrland. 

Samtidigt är kunskapen om vestibulit och långvarig vulvasmärta begränsad och 
det finns skillnader i diagnossättning och vilken vård man får beroende på var 
man bor i landet enligt socialstyrelsen. Vestibulit är en sjukdom som ger svåra 
smärtor vid framför allt samlag. Samtidigt saknas mycket forskning. 

Vestibulit, eller brinnande vulva som är ett gammalt begrepp, är en sjukdom som 
kvinnor kan drabbas av och som ger svåra smärtor i underlivet. Smärtorna 
framkallas oftast av samlag men det finns också fall där smärtan är mer eller 
mindre konstant. Vestibulit beror på att slemhinnan vid slidöppningen är 
överkänslig och leder till att vanlig beröring ger till en skarp, svidande och 
brännande smärta. 

Vestibulit har felaktigt beskrivits som en inflammation i vävnaden men i dag 
betraktas sjukdomen som ett smärttillstånd. Sedan diagnosen vestibulit började 
beskrivas har sjukdomen behandlats med allt från medicin mot svamp till 
laserbehandling och alkoholinjektioner. Ingen av dessa behandlingar är dock att 
rekommendera.  



De senaste åren har kännedomen om vestibulit ökat rejält men det saknas 
fortfarande forskning och okunskapen är stor. Vestibulit är inte en dödlig sjukdom 
men har stor påverkan på livskvaliteten hos den drabbade och deras partner. De 
som är drabbade av vestibulit får ofta också andra besvär som återkommande 
svampinfektioner och psykisk ohälsa. Det kan också 

leda till en negativ inverkan på fertilitet och öka risken för allvarliga bristningar vid 
förlossning vilket är aktuellt i debatten just nu.  

Behandlingen brukar baseras på smärtlindring av vävnaden, övningar för att 
spända bäckenbottenmuskler och psykosexuellt omhändertagande av 
kurator/psykolog. Operationer kan 
ge gott resultat men ses som en sistahandsåtgärd i vissa utvalda fall. Botox 
injektioner i bäckenbottenmusklerna är en metod som just nu är under utprovning. 
De flesta som har vestibulit blir bra med rätt behandling. 

Ur Socialstyrelsen rapport 2018 framkommer att flera patienter i intervjuer har 
påtalat att de trots många vårdbesök fått felaktiga diagnoser och felaktig 
behandling. Vissa beskriver det som en »kamp« för att få tillgång till specialiserad 
vård för vestibulit. Rapporten lyfter vidare fram att ett nationellt kunskapsstöd 
avseende diagnosticering och allmän kunskap om vestibulit är en möjlig åtgärd i 
syfte att jämna ut dessa skillnader.  

Personal inom hälso- och sjukvården lyfter behov av ett samlat kunskapsstöd på 
nationell nivå om diagnossättning samt rutiner kring vård och uppföljning. 
Kunskapsstödet kan med fördel bygga på en uppdaterad version av rapporten om 
vulvovaginala sjukdomar utarbetad av VulvARG samt en systematisk 
litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU). Sammanfattningsvis kan konstateras att kunskap om vestibulit och 
organisatoriska förutsättningar för patientgruppen behöver stärkas i hela 
vårdkedjan. Det finns bland annat förbättringspotential kring att nå ut med 
information till patientgruppen genom att uppdatera befintliga källor samt att 
skapa ny information till patienter som söker vård för vestibulit. Det finns även ett 
behov av större samordning mellan vårdgivare och 
sexualundervisningen i skolan samt ett behov av att jobba utifrån ett normkritisk 
och HBTQperspektiv i utformningen av vård och information. 

Slutsatsen i Socialstyrelsens rapport är att tillgången till vård och 
behandlingsmöjligheter för denna patientgrupp behöver förbättras. Därutöver 
finns det behov av ett kunskapsstöd om diagnosticering och behandling av dessa 
patienter samt uppföljning av vården till patienter med vestibulit, vulvasmärta 
och/eller samlagssmärta. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att uppdra till partidistriktet att verka för att 
en upplysningskampanj innebärande utökat kunskapsstöd till gynekologer, 
ungdomsmottagningar, allmänhet, sjukvårdspersonal och patienter genomförs 
om vulvovaginala sjukdomar. 



att uppdra till partidistriktet att verka för att ökade och riktade forskningsanslag 
med inriktning Vestibulit genomförs. 

att anta motionen som sin egen och överlämna den till länsriksdags-gruppen för 
att verka i dess anda. 

Ing-Marie Elfström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 

0730683907 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 29 

Aida Hadzialic 

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt att behandling och forskning kring 
kvinnosjukdomar är ett eftersatt område. Vi ser även att Vestibulit är en 
sjukdom med stora konsekvenser för många kvinnor och ser ett stort behov av 
ökad kunskap om sjukdomen inom såväl hälso- och sjukvården som bland 
allmänheten. Mot bakgrund av detta har S-gruppen i regionen även skickat in 
denna motion skriven av motionären i regionfullmäktige i Region Stockholm. Vi 
ser därför gärna att motionen överlämnas till regionen för bevakning.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats nr 29:3. att anse att-sats 
nr 29:1, nr 29:2 besvarad. 

att överlämna motionen till regionen för bevakning i regionfullmäktige 

  



Nr30 / ID991 

Motion nr 30 

Satsning på multiprofessionella 

demensteam 

Vallentuna  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

I Sverige insjuknar mellan 20 000 till 25 000 personer i en demenssjukdom varje 
år. Det finns mellan 130 000 till 150 000 personer som har en demenssjukdom 
och antalet förväntas fördubblas fram till år 2050. Både behandlings- och 
utredningsmetoder utvecklas och fler får korrekta diagnoser.  

Skillnaderna mellan kommuner är stora när det gäller vilka behandlingar och 
insatser som erbjuds. Socialstyrelsen utvärderade 2018 den vård och omsorg 
som erbjuds och fann att antalet multiprofessionella demensteam har minskat i 
kommunerna. Även brister samarbetet mellan landsting och kommuner avseende 
samordning och handledning av hemtjänstpersonal visar stora brister. Vården och 
omsorgen är inte heller likvärdig, utan personens ursprung påverkar också vilka 
insatser som ges. 

Ungefär hälften av landets kommuner har styrdokument för en sammanhållen 
vård och omsorg för personer med demenssjukdom, samt kan erbjuda stöd av ett 
multiprofessionellt demensteam. Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och 
sjukvården bör erbjuda vård och omsorg, utifrån ett multiprofessionellt 
teambaserat arbetssätt, till personer med demenssjukdom. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att uppdra till distriktet och 
regionsgruppen att verka för att kommuner och landsting får ett tydligt uppdrag 
till samarbete. 

att uppdra till partidistriktet och regiongruppen att verka för att det skapas 
multiprofessionella demensteam i varje kommun. 

att uppdra åt partidistriktet och regiongruppen att verka för att demensvården 
ska vara likvärdig. 

Monique Nilsfors 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 



0730683907 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 30 

 

Lars Bryntesson 

Motionen lyfter en mycket angelägen fråga som kommer att bli allt viktigare i 
takt med den demografiska utvecklingen under kommande år. Kunskapen om 
demenssjukdom och förmågan att ställa korrekta diagnoser har utvecklats 
kraftigt, men mycket återstår att göra. 

Som motionärerna också noterar är skillnaderna mellan olika kommuner stora 
när det gäller behandlingar och insatser för personer med demenssjukdom. På 
nationell nivå rekommenderar Socialstyrelsen just det motionärerna efterlyser – 
multiprofessionellt 
teambaserat arbete för personer med demenssjukdom. På myndighetens 
rekommendationsskala 1-10 rangordnas detta som nummer 1, dvs en åtgärd 
med högsta prioritet. 

Ett stort problem, som motionen också lyfter fram, är den bristande 
samordningen mellan olika myndighetsnivåer. I Stockholmsregionen är detta 
särskilt tydligt. Vi är den enda region i landet där hemsjukvården ligger kvar på 
den regionala nivån (tidigare landstinget), medan den i övriga landet förts över 
till kommunal nivå och därmed lättare kunnat samordnas med kommunernas 
insatser för äldre, såväl hemtjänst som särskilt boende. 

Distriktsstyrelsens uppfattning är att vi nu med kraft bör driva frågan om att 

kommunalisera hemsjukvården också i Stockholmsregionen. Detta har nu 

också gjorts genom en S-motion "Återuppta kommunaliseringen av 

hemsjukvården" i regionfullmäktige den 11 februari, vilken likalydandes lades 

i ett antal kommunfullmäktigeförsamlingar. I det sammanhanget bör vi lägga 

ett starkt fokus på utveckling av demensvården i den anda som motionen 

anger. Mot denna bakgrund föreslår Distriktsstyrelsen att distriktskongressen 

beslutar 

Att anse motionen besvarad. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion nr 30 besvarad. 
Nr31 / ID990 

Motion nr 31 



Förlossningsrelaterade skador inom 

vården 

Vallentuna  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Idag talar unga kvinnor i större grad om förlossningsrelaterade skador och de är 
medvetna på ett annat sätt än tidigare om de problem som följer med skadorna 
som följer med förlossningen. Skador som drabbar kvinnan men också barnen om 
mamman har ont och kvinnan och partnern om kvinnan inte vill ha fler barn eller 
om samlivet blir sämre. Jag skulle till och med säga att kvinnorna ryter nu, på 
flera medier kokar det av frustration och ilska; 

#bbkrisen, #detserfintut,#alltserfintut,#heltunderliv,#diastasupproret, för att nämna 
några exempel. Vi måste agera kraftfullt!  

Idag finns det kunskap om Sfinkterskadorna (ringmuskeln) men de betydligt 
vanligare bristningarna, de inre mellanbristningarna, grad två, finns det för lite 
kunskaper om. Det innebär att stödet i mellangården blir försvagat.  

Kvinnor kan få framfall, bakåtframfall, avföringsinkontinens, svårt att sitta och gå, 
svårt att arbeta, ärrbildningar, kapsejsade mellangårdar, musklerna i 
mellangården hänger inte ihop då de inte är ihopsydda, problem med att kunna 
bajsa, vaginan känns vidöppen, sex är obehagligt, gör ont eller känns inte alls. 
Idag finns det en kännedom om att barnmorskor syr ihop lite på måfå och lagar 
bristningar lite som de tycker blir bäst själva. Kvinnorna luras att tro att 
förlossningen gick fint men i själva verket har de fått livslånga skador.  

Grad-två bristningar registreras inte och följs därmed inte heller upp vilket innebär 
noll återkoppling. Sjukvården får inte veta hur kvinnorna mår efter några år. Det 
här innebär att sjukvården inte vet hur stort problem det är med bristningar efter 
vaginala förlossningar. 2019?! Det här är en jämställdhetsfråga i allra högsta 
grad, hur hade det sett ut om männen födde barnen?  

Idag har vi ett mörkertal när det gäller kvinnor som inte fått rätt vård, vars 
mellangårdar inte håller ihop efter några år, som söker för annan vård men vars 
problem beror på förlossningen, kvinnor som lägger skulden på sig själva för att 
de inte har knipit ordentligt.  

Det behövs konkreta åtgärder som exempelvis två barnmorskor vid förlossningen 
för att undvika bristningar, en kan dessutom dubbelkolla den andres arbete/ stygn 
för att vara säkra på att det inte finns problem kvar innan kvinnan släpps iväg till 
patienthotellet eller annan avdelning. Då kan man direkt åtgärda misstag och göra 
om det bättre. Om två barnmorskor kontrollerar slidväggar och muskelskador 
minskar också risken för misstag. Ge fler barnmorskor tillgång till 3D-ultraljud för 
att fånga upp muskelskador bättre.  



Lägg in en gynundersökning innan kvinnan åker hem som standard, idag upplever 
många kvinnor att när barnet väl är fött så är man inte som kvinna så viktig 
längre.  

Man kan då fånga upp problem och eventuellt åtgärda direkt eller remittera vidare.  

Detta bör då vara en specialistgynekologmottagning för nyförlösta.  

Bättre och fler efterkontroller bör införas för att hinna samtala om graviditet, 
förlossning, genomföra gynundersökning och samtal om lämpliga preventivmedel. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att uppdra till partidistriktet att verka för att 
kunskaper hos fler barnmorskor och läkare ska öka. Mer resurser behöver 
avsättas till detta. 

att uppdra till partidistriktet att verka för att forskning om förlossningsrelaterade 
sjukdomar och dess vårdbehov ska intensifieras. 

att uppdra åt partidistriktet att verka för att vård och eftervård efter behov ska 
ges till våra nyförlösta kvinnor samt kvinnor som fått barn tidigare men inte 
fått hjälp. 

att anta motionen som sin egen och överlämna den till länsriksdagsgruppen och 
regiongruppen för att verka i dess anda. 

Ing-Marie Elfström och Jaana Tilles 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 31 

Aida Hadzialic 

Socialdemokraterna i Region Stockholm tillför mer resurser och föreslår flera 
åtgärder i sitt budgetförslag 2020 för att rätta till de systemfel som uppstått i 
förlossningsvården, med säkrad kompetens och en trygg förlossningsvård. En 
sammanhållen vårdkedja ska skapas som håller ihop mödra-, förlossnings- och 
eftervård samt ultraljud, vilket ger blivande föräldrar kontinuitet. Vi inför en 
garanti om en barnmorska per födande för att skapa kontinuitet och en trygg 
förlossningsupplevelse. Varje barnmorskemottagning ska ha ett 
samverkansavtal med minst en förlossningsklinik.  
Vi föreslår även att eftervården ska utvidgas så att kontroller hos både 
barnmorska och fysioterapeut efter förlossning blir norm. Alla ska ha tillgång till 
kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att psykisk 



ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna fångas upp. En kontaktbarnmorska ska 
inrättas inom eftervården som en sammanhållande funktion för vården av 
förlossningsskador i syfte att dessa ska minska. Utbildningsinsatserna för att 
förhindra förlossningsskador ska utökas. För detta ska resurserna till 
eftervården utökas och en utredning ska identifiera hur ytterligare förstärkningar 
av eftervården ska se ut. För att samla forskning och utbildning om 
förlossningsskador ska en centrumbildning inom området utredas.  

 

Socialdemokraterna i Region Stockholm föreslår att vårdval förlossning 
och vårdval gynekologi ska avvecklas och att regionen återta sitt ansvar 
för att planera vården, säkerställa kapaciteten och trygga kvinnors 
valfrihet. 
Distriktsstyrelsen anser att motionärens förslag är mycket viktiga och att 
arbetet med en trygg och säker förlossningsvård måste fortsätta.  
Yrkanden 

Distriktsstyrelsen yrkar bifall till motionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion nr 31 besvarad. 

  



Nr32 / ID981 

Motion nr 32 

Förbjud alkoholreklam i digitala medier 

Huddinge  

Enskild motion 

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Alkohol är en av de största riskfaktorerna för ohälsa, våld och olyckor i Sverige 
och klassperspektivet är tydligt. Enlig Socialstyrelsen är alkoholrelaterad dödlighet 
högre bland låginkomsttagare än höginkomsttagare vilket bidrar till ojämlika 
hälsoutfall. Enligt 
Världshälsoorganisationen WHO är begränsad alkoholmarknadsföring en av de 
mest effektiva åtgärderna för att minska alkoholkonsumtion och därigenom 
skador. Sverige har därför en restriktiv politik kring alkoholmarknadsföring med 
totalförbud i vissa medier. Det tjänar sjukvården, polisen och medborgarna väl. 
Tyvärr täcker inte förbuden digitala medier där volymen alkoholreklam växer 
snabbt. 
Alkoholreklam har särskilt stark påverkan på unga. Exponering för alkoholreklam 
sänker enligt forskningsrön åldern för alkoholdebut och ökar konsumtionen hos 
unga konsumenter. Enligt SOU 2017:113 bidrar också alkoholreklamen till en 
normalisering och en mer tillåtande attityd kring alkoholkonsumtion. Det är också 
viktigt att inte glömma andra särskilt skyddsvärda grupper i samhället, såsom 
personer som försöker minska sin alkoholkonsumtion eller undvika att falla 
tillbaka i ett missbruk.  
I januari 2018 presenterades en utredning (SOU 2017:113) som föreslog att 
förbjuda vad de kallade för ”kommersiell annonsering av alkohol i sociala medier”. 
Även om utredningens förslag vore ett stort steg på vägen borde förbudet vara 
heltäckande, inte minst i digitala medier. Anledningen är att alkoholreklam inte 
slutar vid sociala medier; även bloggar, webbsidor och andra digitala kanaler 
används idag för marknadsföring av alkohol. Ju färre undantag och gråzoner det 
finns, ju lägre är risken att reklampengarna bara flyttar till andra medier och ju 
lättare blir det för Konsumentverket att se till att reglerna upprätthålls. 
Norge har sedan länge ett totalförbud för all alkoholreklam. Det har gjort att 
alkoholreklam i digitala medier aldrig fått fäste i Norge. År 2017 antog även EU-
landet Litauen ett totalförbud för all alkoholreklam. Stora digitala 
annonsplatt¬formar såsom Facebook och Google tillåter därför inte annonsörer 
att alls köpa alkohol¬reklam till dessa länder. Detta gör inte bara att efterlevnad 
av lagarna blir hög, utan också att tillsynen blir billigare för ansvarig myndighet. 
Som jämförelse kräver dagens svenska regler att Konsumentverket analyserar 
om innehållet i en individuell reklamkampanj uppfyller lagens måttlighetskrav för 
att de ska kunna agera.  

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att distriktet verkar för att 
alkoholmarknadsföring i digitala medier snabbt förbjuds att distriktet verkar 
för att ett totalförbud för alkoholmarknadsföring i likhet med norsk och litauisk 
lagstiftning utreds och inför 

att motionen vidarebefordras till länets riksdagsledamöter tillsammans med en 
uppmaning 

att verka för att alkoholmarknadsföring i digitala medier snabbt förbjuds 
samt att ett totalförbud för alkoholmarknadsföring i likhet med norsk och 
litauisk lagstiftning utreds och införs. 

Kalle Dramstad 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 32 

Erika Ullberg 

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för hans intressanta motion. Styrelsen 
delar motionärens oro för alkoholens skadeverkningar och riskerna med en 
aggressiv marknadsföring av alkohol. Då medielandskapet och digitala 
plattformar snabbt skiftar och deras betydelse ökar så kan det vara högst 
rimligt att regleringen vad avser reklam i digitala medier skärps. 
Distriktsstyrelsen vill gärna att länsriksdagsgruppen fortsatt följer frågan som en 
naturlig del av deras uppdrag, men vill inte idag bifalla att-satsen att 
alkoholmarknadsföring i digitala medier ”snabbt förbjuds”.  

Det är bra att inte personer och miljöer i kombination med alkohol i reklam 
förekommer och ökar risken för alkoholromantisering. Vi har förstås inget emot 
att lärdomar dras av andra länders arbete och lagstiftning, men vi yrkar avslag 
till förslaget att både utreda och införa en lagstiftning i Sverige om totalförbud 
för alkoholmarknadsföring. Vi menar att de regler som gäller i dag och som 
förbjuder alkoholreklam i TV och som kräver att den i tryckt skrift ska vara 
måttfull i sin utformning, innehålla varningstexter och inte rikta sig till ungdomar 
är i huvudsak väl avvägda.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 32. 
Nr33 / ID980 

Motion nr 33 Område: Folkhälsa och sjukvård 



Tandvård för alla 

Huddinge  

Motivering 

Tandvården trots högkostnadsskyddet är väldigt dyrt. Tandstatusen är en 
klassfråga, om man har råd att ta hand om sina tänder eller inte. Forskning visar att 
dålig munhälsa påverkar inte bara dina tänder men också hela kroppen, så varför 
ingår inte tandvården inom primärvården? Alla har rätt till god munhälsa, tänderna 
tillhör kroppen och bör ingå i frikortssystemet som primärvården har. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partiet 

verkar för att tandvård skall ingå i frikortet 

Kamile Ünver 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Eeva 
Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

 

Samlat utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Lars Bryntesson 

Gemensamt svar på motionerna 21, 28, 33 och 37 

Motionerna 21, 28, 33 och 37 lyfter, på lite olika sätt, viktiga frågor om 
tandhälsa och tandvård. Gemensamt för alla fyra är ett starkt 
jämlikhetsperspektiv samt oro över att utvecklingen går åt fel håll. 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas farhågor att tandhälsan under en 
lång tid blivit en allt tydligare klassfråga. Styrelsen instämmer också i att 
tänderna självklart måste ses som en del av kroppen, även inom hälso- och 
sjukvården. Tandhälsan har stor betydelse för hela kroppen och inte minst för 
den psykiska hälsan. Brister i tandhälsa är ofta ett tecken på att det kan finnas 
behov också av andra hälsofrämjande åtgärder. Därmed är det särskilt viktigt 
att mäta och ta hänsyn till tandhälsan vid studier av folkhälsan i stort. 



 

En god tandhälsa hos barn och ungdomar är särskilt viktig. I unga år 
grundläggs regelbundna vanor som påverkar tandhälsan för resten av livet. 
Det är därmed naturligt att de insatser som hittills gjorts i stor utsträckning har 
fokuserat de yngre åldersgrupperna, bl a genom att införa fri tandvård upp till 
23 års ålder. Detta genomfördes av den socialdemokratiskt ledda regeringen 
under mandatperioden 2014-2018. För alla över 23 års ålder finns ett nationellt 
tandvårdsstöd som består dels av ett bidrag, dels av ett högkostnadsskydd. 
Detta har förstärkts under de senaste åren, men det räcker inte. 

Distriktsstyrelsen vill också uppmärksamma att även många äldre har stora 
problem med sin tandhälsa. Det riskerar att försämra livskvaliteten och kan i 
längden leda till undernäring. Den uppsökande verksamhet som riktar sig till 
äldre samt personer med funktionsvariation behöver därför förstärkas så att 
den når alla som behöver det. 

Vid partikongressen 2017 antogs politiska riktlinjer "Trygghet i en ny tid". I 
dessa står att läsa "Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter 
helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist 
måste gå. Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och 
sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande 
tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård 
där tandhälsa inte är en klassfråga." 

Därefter har regeringen tillsatt en statlig utredning för en mer jämlik tandhälsa. 
Denna ska analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset 
på tandvård har för att uppnå en jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett 
inkomst eller social status, har råd att gå till 
tandläkaren regelbundet. Utredningen ska i mars 2020 lämna förslag om hur 
tandvårdssystemet ska utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De 
förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos 
befolkningen i stort. 

Distriktsstyrelsen ser med stort intresse fram emot utredningens analyser, 
överväganden och förslag. Dessa kommer att lämnas före distriktskongressen i 
april, men är tyvärr inte kända när detta skrivs. Därmed kan de inte heller 
redovisas i detta motionssvar. Partikongressens riktlinjer samt regeringens 
beslut om utredningens inriktning och syfte gör oss emellertid trygga i att 
utredningen kommer att lämna sådana förslag att de ska kunna ligga till grund 
för en fortsatt reformering av tandvården i den riktning som både vi och 
motionärerna förespråkar. 

Mot denna bakgrund föreslår DS att 
motionerna 21, 28, 33 och 37 anses 
besvarade. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1005, ID1040, ID1090, nr 

33 besvarad. 

Nr34 / ID979 

Motion nr 34 

Ändrade regler för beräkning av 

perioderna för högkostnadsskydd 



Huddinge  

Enskild motion 

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Högkostnadsskyddet innebär att man betalar sammanlagt en högsta summa för 
besök i öppenvården under en period på tolv månader. En motsvarande regel 
finns även för kostnader för medicin på recept. Perioderna börjar räknas vid första 
besöket/inköpet, oavsett när under året det görs. Efter ett år börjar man om på en 
ny förmånsperiod vid nästa besök/inköp. Detta kan slå väldigt olika beroende på 
när besöken/inköpen gjorts. En följd av kostnader kan komma att delas upp i två 
perioder till följd av en enstaka tidigare kostnad. Bidraget reduceras eller uteblir 
därmed. Hade man inte haft den tidigare enstaka kostnaden hade alltså bidraget 
varit större. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att perioden ska vara flytande. D.v.s. att 
man vid bidragsberäkningen alltid tar hänsyn till de senaste 12 månaderna. 

Jan Nordström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 34 

Lars Bryntesson 

Distriktsstyrelsen noterar att medlemsmötet i Huddinge Arbetarekommun har 
avslagit motionen, och att den därmed sänts in som enskild. 
Distriktsstyrelsen gör ingen annan bedömning än Huddinge AK. Oavsett vilka 
tidsgränser som sätts upp i ersättningssystem av detta slag så kommer det 
alltid att uppstå gränsdragningsproblem och marginaleffekter av olika slag. 
Viktiga utgångspunkter bör dock vara att ersättningssystemen, så långt möjligt, 
ska vara 

 



transparanta och lätta att förstå samt lika för alla och förutsägbara. 
Ersättningssystemen bör heller inte påverka beteendemönster när det gäller t 
ex tidpunkter för läkarbesök eller konsumtion av läkemedel. Detta måste styras 
utifrån behov, inte bidragsmaximering. Möjligheten att genom felfokuserad 
planering överutnyttja ersättningssystemen bör också undvikas. Sammantaget 
innebär detta att styrelsen förordar att nuvarande ordning med tydligt 
fastslagna tidsgränser för högkostnadsskyddet bibehålls. Mot denna bakgrund 
bör motionen avslås. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 34. 

  



Nr35 / ID978 

Motion nr 35 

Direktiv för prissättning av läkemedel på 

recept 
Huddinge  

Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

När apoteken expedierar läkemedel på recept verkar alla använda sig av ett 
centralt (läkemedelsverket?) förutbestämt pris (kan vara avhängigt 
högkostnadsskyddet). Vissa läkemedel som läkarna skriver ut på recept kan även 
köpas utan recept. I stort sett alltid, är då priset avsevärt lägre. Detta medför alltså 
ökade kostnader för dem som får sin medicin receptförskriven. Genom 
högkostnadsskyddet får även staten ökade kostnader. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att apoteken måste använda samma priser 
vid expediering av recept som man använder vid expediering utan recept. 

Jan Nordström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 35 

Erika Ullberg 

Distriktsstyrelsen tackar för motionen om läkemedel som är en viktig och ibland 
lite komplicerad fråga. Staten subventionerar ju, det vill säga ger ekonomiskt 
stöd, för läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta 
läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Det skydd mot höga 
kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet. Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den myndighet som beslutar om pris och 
subvention. När TLV ska fatta beslut om subvention tittar de på om läkemedlet 
ger en nytta som motsvarar kostnaden att subventionera det. Nyttan kan till 
exempel vara bättre hälsa och ökad livslängd. TLV bedömer också om 
användning av läkemedlet kan minska samhällets kostnader.  



En del läkemedel kan ha en begränsad subvention. Det innebär att läkemedlet 
är 

 

subventionerat bara för en viss patientgrupp eller för att behandla en viss 

sjukdom. 
Läkemedelsföretagen kan själva välja att sälja ett läkemedel utanför 
högkostnadsskyddet. Då är prissättningen fri, det vill säga 
läkemedelsföretagen bestämmer själva priset. För läkemedel som inte ingår i 
högkostnadsskyddet får du själv betala hela kostnaden.  

Ibland finns flera likvärdiga alternativ till ett läkemedel. De kallas generiska 
läkemedel. De innehåller lika mycket av samma verksamma ämne eller ämnen 
och har likvärdig effekt. Men de kan se olika ut och innehålla olika tillsatser 
såsom färgämnen, komma från olika läkemedelsföretag och ha olika pris. 
Likvärdiga läkemedel kan bytas ut mot varandra på apoteken. Det är 
Läkemedelsverket som bestämmer vilket läkemedel som får bytas ut mot ett 
annat. När ett läkemedel ingår i högkostnadsskyddet och är utbytbart måste 
apoteken erbjuda det likvärdiga läkemedel som har lägst pris, oavsett vad 
läkaren har skrivit på receptet. 
Den enskilde behöver dock inte välja det billigaste läkemedlet om hen inte vill, 
men får då själv betala mellanskillnaden, och den räknas inte med i 
högkostnadsskyddet. Den som fått läkemedel utskrivet kan också välja ett 
annat utbytbart läkemedel som inte är det billigaste och som inte står på 
receptet, men får då betala hela kostnaden själv och den kostnaden räknas 
inte heller med i högkostnadsskyddet. Det kan finnas särskilda skäl till att 
läkemedel inte ska bytas ut, till exempel allergi mot något färgämne eller 
svårigheter att öppna en viss förpackning. Den som skriver ut receptet kan 
markera på receptet att läkemedlet inte får bytas ut och då gäller 
högkostnadsskyddet fullt ut. 

Distriktsstyrelsen betvivlar inte motionärens och medlemsmötets kunskap och 
engagemang i frågan. Men oss veterligen kan inte samma läkemedel som ges 
på recept ”i stort sett alltid” köpas receptfritt till ett ”avsevärt lägre” pris. 
Motsatsen vet vi att förekommer då det blir billigare att få läkemedel på recept 
än att köpa motsvarande läkemedel receptfritt. Vi kan givetvis motbevisas 
gällande detta, men vi väljer att föreslå kongressen att avslå motionen.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 35. 
Nr36 / ID977 

Motion nr 36 

Ändrade regler för utbytbara läkemedel 
Huddinge  

Enskild motion 



Område: Folkhälsa och sjukvård 

Motivering 

Ändrade regler för utbytbara läkemedel 

Apoteken måste alltid erbjuda utbyte av ett läkemedel man fått förskrivet på 
recept om det finns billigare utbytbara alternativ. Denna regel medför 
återkommande utbyten av läkemedel. Eftersom olika läkemedel som innehåller 
samma verksamma läkemedelssubstans oftast ser olika ut kan dessa 
återkommande byten förvirra många (ofta äldre och/eller dementa), vilket kan 
medföra felaktig medicinering. Jag anser att denna ökade risk för felmedicinering 
inte vägs upp av de, oftast få, sparade kronorna. Förvisso kan man själv betala 
mellanskillnaden men resurserna kan för dessa människor vara små. Man kan 
också ha svårt att göra sakliga bedömningar.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att apoteken, utan extra kostnad, kan 
expediera ett förskrivet läkemedel även om det inte är det billigaste. Dock under 
förutsättning att priset är inom ett av läkemedelsverket förutbestämt spann från 
det lägsta priset. 

Jan Nordström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 36 

Erika Ullberg 

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för denna motion i ett viktigt ämne, men 
styrelsen delar Huddinge medlemsmötes uppfattning att den bör avslås. Vad 
motionären menar med ”utan extra kostnad” i att-satsen är för oss lite oklart då 
ett dyrare läkemedel alltid innebär en kostnad. Om inte för den enskilde eller för 
apoteket så i slutändan för samhället. I grunden är det bra att priset minskar då 
man vid likvärdiga läkemedel alltid expedierar/erbjuder det billigare. 
Distriktsstyrelsen står bakom den ordning som är idag med att alltid erbjuda 
billigare utbytbara alternativ och den så kallade kloka listan.  

 



Apotekspersonalen brukar på ett professionellt och pedagogiskt sätt berätta om 
läkemedlet som läkaren förskrivet och vilket likvärdigt billigare alternativ som 
föreslås. Det blir då ett val för den enskilde att ta ställning till om man ändå 
aktivt väljer det dyrare alternativet. Om personen/patienten är dement eller har 
andra svårigheter att ta till sig information om läkemedel så måste det fortsatt 
lösas på annat sätt. Läkare kan redan idag om sådana skäl finns (exempelvis 
om patienten har allergi mot färgmedel eller andra tillsatser och vet att ett 
särskilt läkemedel inte innehåller det) förskriva att läkemedlet inte får bytas ut.  

Distriktsstyrelsen vill inte ha en ny godtycklig ordning där läkemedels namn 
eller utseende på förpackningar öppnar upp för expediering av dyrare 
läkemedel om det finns likvärdiga och billigare att tillgå. Att värna utsatta 
patienter och människor med stort läkemedelsbehov är mycket behjärtansvärt 
av motionären! Distriktsstyrelsen vill dock avslutningsvis passa på att betona 
att vi tror att ”äldre” överlag har utomordentlig kontroll på sina läkemedel och vi 
vill inte ge apotek eller läkemedelsbolag ursäkt att sälja på dem dyrare 
läkemedel.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion nr 36. 

att Avslå motionen 

  



Nr37 / ID1040 

Motion nr 37 

Tandvård för alla 

Enskild motion 

Område: Folkhälsa och 

sjukvård 

Botkyrka  

Motivering 

Vem har råd att gå till tandläkaren numera?  

Alla har rätt till sjysts vård, tänderna tillhör kroppen och bör ingå i frikorts systemet 
som primärvården har.  

Utlåtande över motion ”Tandvård för alla” 
Styrelsens föredragande: Jens Sjöström 

SiB-styrelsen förstår motionärens engagemang och åsikt om att en god tandhälsa 
är viktigt. Tandhälsan har stor betydelse för hela kroppen och det psykiska 
välmående. Ett aktivt förebyggande arbete, särskilt hos barn och unga, är 
avgörande för att stärka den generella hälsan hos befolkningen. Idag kan vi se en 
oroande utveckling där god tandhälsa har blivit en klassfråga. Tandhälsan hos 
barn och unga kan vara ett första tecken på att det finns behov av andra 
hälsofrämjande åtgärder varför det är en parameter som är viktig att mäta och 
använda sig av när man ser på folkhälsan i stort. Här finns även förslag i 
Socialdemokraternas budgetförslag för Region Stockholm för 2020 som syftar till 
att öka det uppsökande och förebyggande tandhälsoarbetet för barn och unga 
genom samverkan med förskolorna. 
  

Många äldre har idag också stora problem med sin tandhälsa. Det riskerar att 
påverka och försämra livskvaliteteten och i längden leda till undernäring. Hos 
många äldre finns ett stort behov och en önskan att få tillgång till mer tandvård. 
Den uppsökande verksamhet som riktar sig till vissa äldre och funktionshindrade 
kommer, trots utökade insatser, långt ifrån alla som önskar till del. Här krävs ett 
fortsatt arbete för att få upp och förbättra många äldres tandhälsa. Barn och 
ungdomar upp till 23 års ålder har fri tandvård. Detta till följd av en satsning från 
den socialdemokratiska regeringen under förra mandatperioden. Från och med 
den 1 januari det år du fyller 24 år omfattas du av tandvårdsstödet som omfattar 
alla från 24 år och uppåt och består av två delar: ett allmänt tandvårdsbidrag 
(ATB) på 300 eller 600 kronor beroende på ålder och ett särskilt tandvårdsstöd till 
vissa patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning. Utöver detta finns 
det redan idag ett högkostnadsskydd för tandvården som gör att 
tandvårdskostnader över 3000 kronor subventioneras. Tandvårdsstödet och 
högkostnadsskyddets syfte är att skydda mot höga kostnader. Det finns ett 
samband mellan inkomst och tandhälsa, och styrelsen menar att tandvården 
behöver bli mer tillgänglig. Din inkomst och socioekonomiska tillhörighet får inte 
avgöra dina möjligheter till en god tandhälsa och partiet nationellt måste fortsätta 
förbättra och utveckla vår tandvårdspolitik. Just nu tittar en statlig offentlig 
utredning på hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer effektivt och 
jämlikt. Utredningen kommer presentera sitt förslag den 1 mars år 2020. Vi anser 
att vi bör avvakta resultatet från denna utredning. 



  

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att anse motionen besvarad att 
sända motionen som enskild till Stockholm läns socialdemokratisk 
partidistriktskongress. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att partiet verkar för att tandvård skall ingå i frikortet. 

Selda Elcim 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

 

Samlat utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 21, 28, 33 och 37 

Lars Bryntesson 

Gemensamt svar på motionerna 21, 28, 33 och 37 

Motionerna 21, 28, 33 och 37 lyfter, på lite olika sätt, viktiga frågor om 
tandhälsa och tandvård. Gemensamt för alla fyra är ett starkt 
jämlikhetsperspektiv samt oro över att utvecklingen går åt fel håll. 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas farhågor att tandhälsan under en 
lång tid blivit en allt tydligare klassfråga. Styrelsen instämmer också i att 
tänderna självklart måste ses som en del av kroppen, även inom hälso- och 
sjukvården. Tandhälsan har stor betydelse för hela kroppen och inte minst för 
den psykiska hälsan. Brister i tandhälsa är ofta ett tecken på att det kan finnas 
behov också av andra hälsofrämjande åtgärder. Därmed är det särskilt viktigt 
att mäta och ta hänsyn till tandhälsan vid studier av folkhälsan i stort. 

En god tandhälsa hos barn och ungdomar är särskilt viktig. I unga år 
grundläggs regelbundna vanor som påverkar tandhälsan för resten av livet. Det 
är därmed naturligt att de insatser som hittills gjorts i stor utsträckning har 
fokuserat de yngre åldersgrupperna, bl a genom att införa fri tandvård upp till 
23 års ålder. Detta genomfördes av den socialdemokratiskt ledda regeringen 
under mandatperioden 2014-2018. För alla över 23 års ålder finns ett nationellt 
tandvårdsstöd som består dels av ett bidrag, dels av ett högkostnadsskydd. 
Detta har förstärkts under de senaste åren, men det räcker inte. 



Distriktsstyrelsen vill också uppmärksamma att även många äldre har stora 
problem med sin tandhälsa. Det riskerar att försämra livskvaliteten och kan i 
längden leda till undernäring. Den uppsökande verksamhet som riktar sig till 
äldre samt personer med funktionsvariation behöver därför förstärkas så att 
den når alla som behöver det. 

Vid partikongressen 2017 antogs politiska riktlinjer "Trygghet i en ny tid". I 
dessa står att läsa "Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter 
helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist 
måste gå. Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och 
sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande 
tandvård. Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård 
där tandhälsa 

 

inte är en klassfråga." 

Därefter har regeringen tillsatt en statlig utredning för en mer jämlik tandhälsa. 
Denna ska analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset 
på tandvård har för att uppnå en jämlik tandhälsa. Målet är att skapa bättre 
förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett 
inkomst eller social status, har råd att gå till 
tandläkaren regelbundet. Utredningen ska i mars 2020 lämna förslag om hur 
tandvårdssystemet ska utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De 
förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos 
befolkningen i stort. 

Distriktsstyrelsen ser med stort intresse fram emot utredningens analyser, 
överväganden och förslag. Dessa kommer att lämnas före distriktskongressen i 
april, men är tyvärr inte kända när detta skrivs. Därmed kan de inte heller 
redovisas i detta motionssvar. Partikongressens riktlinjer samt regeringens 
beslut om utredningens inriktning och syfte gör oss emellertid trygga i att 
utredningen kommer att lämna sådana förslag att de ska kunna ligga till grund 
för en fortsatt reformering av tandvården i den riktning som både vi och 
motionärerna förespråkar. 

Mot denna bakgrund föreslår DS att 
motionerna 21, 28, 33 och 37 anses 
besvarade. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1005, nr 33, ID1090, 

ID1040 besvarad. 
Nr38 / ID989 

Motion nr 38 

Vuxenmobbning på arbetsplatsen 

Vallentuna  



Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

I Sverige är det olagligt med mobbning av barn. I skolan arbetar de anställda 
aktivt med eleverna om värdegrunden och i många fall med de olika 
antimobbningsprogram som finns. 

När mobbning sker kan Barnombudsmannen hjälpa till med stöd och ledning och 
berätta vart barnen ska vända sig när de har det svårt, men också 
Skolinspektionen och Barn-och elevombudsmannen kan kopplas in. Flera 
kommuner har blivit fällda och fått betala ut en ersättning/skadestånd till de barn 
som kommit i kläm. 

I Sverige är det olagligt med diskriminering och trakasserier. Om man blir 
diskriminerad eller trakasserad på sin arbetsplats för sin religion, hudfärg, 
sexuella läggning, ålder, funktionsnedsättning, kön eller könsöverskridande 
identitet, eller blir illa behandlad i jämställdhetsfrågor kan man vända sig till 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), där numera JämO ingår, och göra en 
anmälan. I flera fall har personer fått sig tilldömt ett skadestånd både inom 
diskrimineringsområdet och inom jämställdhetsområdet. 

Det finns en Konsumentombudsman (KO) som tar vara på konsumenternas 
intressen och en Justitieombudsman (JO) som ansvarar för juridiska ärenden, 
exempelvis förtal inom området tryckfrihet. Vid dessa olika brott kan naturligtvis 
också Polismyndigheten kopplas in. 

Det är allmänt känt att det förekommer vuxenmobbning på olika arbetsplatser. Det 
är också allmänt känt att anställda som blir mobbade på sina arbetsplatser kan få 
både psykiska och fysiska skador. Det är dessvärre inte allmänt känt att när 
mobbning sker utanför de ovan nämnda områdena (diskriminering och 
trakasserier) står den vuxne mobbade personen helt utan någon juridisk möjlighet 
att få upprättelse och kompensation för den skada personen utstått. 

Försäkringskassan ger endast livränta om man går mellan två olika arbeten och 
får en nedsatt inkomst. Tiden för sjukskrivningen ersätts bara med den 
procentsats i inkomstbortfallet som regelverket medger. Den utsatte kan rent 
juridiskt inte söka kompensation för övrigt inkomstbortfall, t.ex. lägre 
pensionsgrundande inkomst i och med sin sjukskrivning, inte heller någon 
kompensation för eventuella rehabiliteringskostnader över tid.  

Ett högt antal mobbade anställda begår självmord varje år. Det förekommer 
skilsmässor, sjukskrivningar, arbetslöshet och att den egna ekonomin havererar. 
Arbetsmiljölagen medger ett förebyggande arbete, inte ett bestraffande inom detta 
område. Om den mobbade polisanmäler mobbaren för ofredande blir resultatet 
ofta att brott inte kan styrkas.  

Många arbetsplatser har antagit en personalpolicy som innebär att man strävar 
efter att de anställda, oavsett position i anställningen, ska bemöta varandra på ett 
korrekt sätt. Flera arbetsplatser har en handlingsplan mot ”kränkande 



särbehandling” där den anställde som känner sig kränkt har tolkningsföreträde, 
det vill säga om den anställde känner sig kränkt, så är den anställde det. Den som 
blir kränkt kan vända sig till sitt fack, till sina chefer, till sitt personalstöd eller 
personalhälsovården på sin arbetsplats. Om den kränkande råkar vara chefen, 
eller den fackligt ansvarige så kan möjligheterna vara små att få hjälp. Den som 
är kränkt har ingen instans eller ombudsman att vända sig till på nationell nivå. 
Kränkande särbehandling är än så länge en ”ostraffbar vuxenmobbning”. 

Sker vuxenmobbningen utanför de ovan nämnda straffbara kriterierna, 
diskriminering och trakasserier, kan arbetsplatserna inte anmäla anställda som 
mobbar andra anställda rent juridiskt eftersom det inte finns någon juridik för 
detta. Den som blir utsatt får ofta stå ensam, trots att facket, personalhälsan och 
andra inblandade gör så gott de kan för att hjälpa den mobbade. Oftast får den 
mobbade byta arbetsplats, den som mobbar får stanna kvar. Det finns inget 
juridiskt utrymme för prövning eller straff inom kränkande särbehandling. Ingen 
ombudsman ställer sig heller på den kränktes sida. 

För att kunna hjälpa anställda som blir utsatta för ostraffbar vuxenmobbning 
genom kränkande särbehandling så måste vi genom politiskt arbete agera för att 
detta blir straffbart. 

Vi måste undersöka och arbeta fram förslag på åtgärder kring de problem som 
mobbningen ger och som åsamkar stora kostnader för både individ och det 
svenska samhället. Åtgärderna måste vara rättssäkra för alla parter. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
verkar för att en utredning görs kring införandet av en ombudsman med uppdrag 
att samla in information på nationell nivå samt ge stöd och information till 
anställda som blivit utsatta. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att en lag införs som ger 
anställda som är utsatta för kränkande särbehandling möjlighet till 
upprättelse genom juridisk prövning. 

Sandra Rudeberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 38 

Fredrik Sirberg 



Att diskriminering och trakasserier förekommer på arbetsplatser är ett stort 
problem och för det finns en tydlig lagstiftning. 
Det är arvetsgivarens ansvar att tillse att detta inte förekommer diskriminering 
och eller trakasserier på arbetsplatsen och det är reglerat i arbetsmiljölagen, det 
har under förra mandatperioden tillkommig skärpningar i kraven på 
arbetsgivaren kring den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom finns 
diskrimineringslagen att tillämpa om kränkningen faller under 

 

någon av diskrimineringsgrunderna. 
Om den anställde inte får gehör hos sin arbetsgivare finns en ordning med 
skyddsombud, huvudskyddsombud eller regionala skyddsombud att tillgå för 
att få hjälp i frågan.  
Vi ska akta oss för att skapa parallela system som riskerar att utvattna den 
svenska modellen där parterna genom förhandlingar löser tvister på 
arbetsmarknaden. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 38. 

  



Nr39 / ID1096 

Motion nr 39 

Stödgaranti för arbetssökande med NPF 

och andra funktionsvariationer 

Sigtuna  

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Att leva med NPF såsom Aspergers syndrom, Autism, AD(H)D, Tourettes och så 
vidare, är redan en utmaning. En ännu större utmaning upplever arbetssökande 
med en eller flera av dessa funktionsvariationer. Även personer med andra 
funktionsvariationer som är i samma situation, stöter på liknande problem. Det är 
en lång väntan, mycket pappersarbete och inga klara instruktioner. För en person 
med Aspergers syndrom eller Autism krävs det snabb hjälp, samordning och 
tydlig planering. Annars kan det resultera i psykisk ohälsa, sämre självförtroende, 
stress och hopplöshet. I många fall som media tagit upp under senaste tiden 
resulterar detta även i extrem fattigdom och utanförskap, då myndigheter nekar 
ekonomisk hjälp och social trygghet för just personer med funktionsvariationer. 
Stödet är anpassat efter hur det såg ut förr på arbetsmarknaden, och det behöver 
ses över politiskt.  
Med studier i bagaget och normalbegåvning kan en person få vänta i flera 
månader utan särskild hjälp från Arbetsförmedlingen. Personen kan sakna 
erfarenhet av arbetsmarknaden, och därför behöva ett steg in med stöttning. 
Försäkringskassan kan ge vilseledande information, och sedan även samarbeta 
med LSS. Personen sätts i daglig verksamhet med 7 kr i timmen utan annan 
inkomst. Flera månader går utan att man utreder det som från början krävdes, 
arbetsförmågan. Där hamnar en person som sedan ett år tillbaka har kämpat för 
till exempel ett lönebidragsarbete. 
Med Aspergers syndrom är svårigheterna ofta planering, helhetssyn, 
självkännedom, energidränerande sinnesintryck, samt förmåga att uttrycka sig. 
Varje myndighet kräver läkarintyg, telefonsamtal, preciserande av problem, 
samordnande och planerande, och dessutom långa resor. Personen blir dränerad 
på energi, har inga meningsfulla arbetsuppgifter och tappar sina studiekunskaper. 
Personer med NPF har därför börjat strömma till Försörjningsstöd hos 
hemkommunerna som kräver att dessa ställer sig till förfogande på den ordinarie 
arbetsmarknaden som jobbsökande på 100%, något som dessa personer ofta 
inte klarar av med sina svårigheter. Även krav på redovisning varje månad är 
svårförståeligt och dränerande på energi. Lägg till extra pappersarbete hos andra 
myndigheter, och resultatet är total utmattning, och ingen energi att söka arbete. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att driva frågan om att personer med 
NPF samt andra funktionsvariationer bör få en så kallad stödgaranti, liknande 



vårdgarantin, av de myndigheter där personen söker hjälp, där de inom en 
rimlig tid ska få kontakt med, en planering av och en meningsfull 
sysselsättning, arbetsträning eller arbete på deras nivå. 

att länsriksdagsgruppen verkar för ökade krav om samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS-enheten, Socialtjänsten och 
Psykiatrin i frågor om stöd till NPFpersoner och de med andra 
funktionsvariationer. 

attmotionen skickas till Socialdemokraternas partikongress. 

Jenny Undin, Marianne Åslin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 39 

Fredrik Sirberg 

I motionen tas flera viktiga aspekter av den här viktiga frågan upp. Vi vet att ett 
arbete kan vara skillnaden mellan ett liv med möjligheter och mening och ett liv 
i utanförskap. Vi ser att många, framförallt unga med NPF och andra 
funktionsvariationer möter svårigheter på arbetsmarknaden. Många har inte fått 
förutsättningar i skolan, på arbetsplatsen eller från stödjande myndigheter. 
Tidiga insatser i förskola och skola behövs. Det behövs mindre barngrupper 
men också fler resurspersoner som kan hjälpa lärare och se och stödja elever 
med funktionsvariationer. 
Utifrån SCB:s statistik från 2014 kan vi se att inte ens fyra av tio personer med 
NPF hade en sysselsättning. Antalet personer med NPF som är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen har ökat. 
Det gäller även Försäkringskassan. 
Unga med NPF är en grupp som löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
Men det är också en grupp som kan rymma en enorm potential, och som vi 
behöver bli bättre på att se och ta till vara. 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är osynliga funktionsnedsättningar. 
De syns inte, men de märks. Och den som inte har tillräcklig kunskap kan 
missta sig och tro att personen är slarvig eller ointresserad. Men det handlar 
inte om det, utan det handlar om oförmåga. Det handlar om att hjärnan 
fungerar på ett annat sätt. Personer med NPF kan också uppfattas som mycket 
kompetenta och sociala, som att de inte alls behöver något stöd. Men när de 
väl är på en arbetsplats kan svårigheterna bli tydliga om arbetsmiljön inte är 
anpassad. Det handlar väldigt mycket om arbetsmiljön, om hur det ser ut på 
våra arbetsplatser i dag, hur tillåtande vi är för människors olikheter och hur vi 
tar vara på människors styrkor. Därför måste de som ska stödja mot ett arbete 
ha kunskap om funktionsnedsättningar. 
Hur ska man kunna ge rätt stöd om man inte vet var personens svårigheter 
eller styrkor finns? Vi behöver se ett kunskapslyft hos Arbetsförmedlingen när 
det gäller NPF men också andra funktionsnedsättningar. Kompetensen 
behöver anpassas till de grupper som faktiskt finns inom Arbetsförmedlingen i 
dag. 

Att verka för ett ökat sammarbete mellan myndigheter tycker 

distriktsstyrelsen är bra men motionären blandar här statliga, regionala och 

kommunala instanser vilket gör att frågan hamnar både i riksdagsgruppen, 

regiongruppen och den kommunala gruppen. Att besluta om en stödgaranti 

är en reform av den karaktären att det är en fråga för partikongressen. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-

01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1096:1, ID1096:3. att 

anse att-sats ID1096:2 besvarad. 



  



Nr40 / ID1094 

Motion nr 40 

Ge alla en chans till bra hjälp att få ett 

arbete! 
Sigtuna  

Enskild motion 

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Det nya förslaget om en ”reformerad arbetsförmedling” och ett nytt sätt att matcha 
människor med arbetstillfällen är feltänkt och bygger på dålig kunskap om hur 
arbetsmarknaden fungerar, hur matchningsprocessen går till i verkligheten, hur 
arbetsgivare tänker och handlar och hur individer arbetar med sin valprocess. Det 
utgör ett skrämmande exempel på när fördomar om människor förkläds till 
ideologi och på att väl förankrad och etablerad kunskap avvisas och ”anekdotiska” 
erfarenheter som bekräftar fördomarna upphöjs till ”sann” kunskap.  
Utgångspunkter för förslaget tycks vara att arbetsförmedlingen saknar kompetens 
att matcha arbetssökande med arbetstillfällen och att resultaten är mycket dåliga, 
att privata företag är bättre på matchning (och att det finns sådana företag i hela 
Sverige), att kommuners lokala fördelar och förmåga till kreativa och konkreta 
lösningar kan bortses ifrån. Man bortser också från värdet av fysisk närhet för de 
arbetssökande till arbetsförmedlingen och av den kommunala förankringen i den 
lokala arbetsmarknaden. Man bortser även från den entydiga kunskapen (visad 
både i nationell och internationell forskning) att arbetsbytesprocessen löses bäst 
för individen genom en personlig kontakt mellan arbetsförmedlare (vägledare) och 
arbetssökande. Man fjärmar sig från en lång socialdemokratisk tradition 
personifierad av Ernst Wigforss, Tage Erlander, Bertil Olsson, Rudolf Meidner, 
Allan Larsson, Anna-Greta Leijon m fl. 
Ett konkret exempel på hur en aktiv, individcentrerad arbetsförmedling kan nå 
mycket goda resultat, hur en kreativ socialdemokratisk kommunledning kan 
utnyttja sina lokala fördelar och samverkansmöjligheter och hur en kommunal 
stödverksamhet kan bli ett verksamt stöd bl a för grupper som ”står långt från 
arbetsmarknaden” kan illustrera detta: 
I Sigtuna kommun fanns under 1980-talet ett arbetsförmedlingskontor med en 
medveten chef och en engagerad och målinriktad personal. Kommunen hade 
många grupper som ”stod långt från arbetsmarknaden” och som hade svårt att få 
jobb, med arbetslöshet som följd samtidigt som de stora arbetsgivarna i 
kommunen hade ständig brist på arbetskraft. Arbetsförmedlingen beslöt att 
kraftsamla med satsning på ökat personligt stöd till alla arbetslösa och med ökade 
personliga kontakter med arbetsgivarna i kommunen. Resultatet blev mycket 
gynnsamt och arbetslösheten låg vissa månader på mellan 1.1 och 1,3 %. En 
uppsökande verksamhet, med okonventionella stödåtgärder ökade 
sysselsättningsgraden, vilket särskilt gynnade kvinnor som kommit från andra 
länder. När kontoret i Märsta lades ner och flyttades till grannkommunen 
(Upplands Väsby) förändrades situationen för de arbetssökande och 



arbetslösheten ökade. Sigtuna kommuns socialdemokratiska ledningen vägrade 
acceptera att arbetslösheten ökade och startade JobbLyftet, ett försök med 
ettåriga anställningar inom kommunens olika verksamheten för långtidsarbetslösa 
med försörjningsstöd. Försöket lyckades över förväntan och efter den ettåriga 
anställningen gick de flesta till arbete eller utbildning. 
Sigtuna kommun inrättade också ett ArbetsCentrum med möjligheter till 
individuellt matchningsstöd och hjälp och stöd av samhällets övriga stödorgan 
(försäkringskassa, socialförvaltning och det kommunala bostadsbolaget).  
I Sigtuna kommun bor och arbetar många människor som kommit från andra 
länder. De insatser som gjordes av arbetsförmedlingen, av kommunen och 
ArbetsCentrum i samverkan har varit särskilt framgångsrika för dem. Även andra 
grupper som står lite längre från arbetsmarknaden har gynnats. 
Särskilt stora fördelar har funnits i att skapa ett nära samarbete mellan 
välfärdssamhällets många olika organisationer (arbetsförmedling, 
kommunen, försäkringskassan och det lokala näringslivet) närheten för de 
arbetssökande och tillgängligheten till de olika stödorganisationerna de 
genuint individinriktade och individanpassade insatserna både till 
arbetssökande och arbetsgivare. 
Sigtunaexemplet är inte unikt i Sverige. 

Internationellt sett finns liknande goda exempel från Canada – exempel som både 
gäller hela den canadensiska arbetsmarknaden och som speciellt gäller 
Vancouverregionen. Dessa försök är uppföljda och vetenskapligt granskade i flera 
forskningsprojekt.  
Canadensiska erfarenheter är särskilt intressanta för oss i Sverige, eftersom ett 
erfarenhetsutbyte har skett sedan 1950-talet, där givande och tagande har 
varierat från de transatlantiska besöken i Sverige på 1950- och 1960-talen till det 
svenska användande av erfarenheter både i USA och Canada under 1970- , 
1980- och 1990-talen. Bl a anordnade Allan Larsson under sin tid som 
generaldirektör på AMS en stor internationell konferens om matchning, 
vägledning, arbetsförmedling och samhälleliga arbetsmarknadsinsatser på 1980-
talet. I den interna utbildningen inom Arbetsmarknadsverket fick särskilt 
Canadensiska erfarenheter en stor plats. 
I Sigtuna kommun har flytten av Arbetsförmedlingen drabbat invånarna, 
JobbLyftet har avslutats och inte fått någon uppföljare och ArbetsCentrum har 
lagts ner. Ingen kvalificerad bevakning av kontakterna med den lokala 
arbetsmarknaden förekommer. 
Läget i Sigtuna kommun är idag vad gäller arbetslöshet mycket allvarligt. I augusti 
2019 var 7,8 % av den förvärvsarbetande befolkningen i Sigtuna kommun 
arbetslösa, ungdomsarbetslösheten var 7,7 % och arbetslösheten bland 
utlandsfödda 14,5 % (vilket innebar 1 385 personer). Sigtuna kommun hade den 
fjärde högsta arbetslösheten i Stockholms län. Sannolikt kommer arbetslösheten 
att öka. 
Att i det läget föreslå att arbetsförmedlingen skall flyttas ännu längre bort från 
kommunen (till Sollentuna), att överföra den viktiga matchningen till en 
vinststyrd (och idag obefintlig privat verksamhet) och att göra det svårare för 
kommunen att ta egna initiativ är en uppenbar felsatsning och strider mot 
socialdemokratisk politik och erfarenhet.  
Det nya förslaget bygger på den obevisade tesen att resultatstyrning (uttryckt i 
NPM) är en fungerande metod både för styrning av varor och tjänster. Alltfler 
forskningsresultat visar att det är en stor skillnad mellan den konsumentstyrda 



varuproduktionen och den brukarstyrda tjänsteproduktionen. Varuproduktionens 
resultat kan mätas med vinst medan tjänsteproduktionen måste bedömas med 
kvalitet för brukarna. Idag saknas enhetliga och tillförlitliga metoder för att mätas 
brukarkvalitet, vilket vanligtvis innebär att när styrningen av tjänsteproduktion sker 
efter två principer, där resultatmåtten är enklare och entydigare med vinstbegreppet 
får vinstbegreppet övertag. För privata företag har alltid vinstbegreppet ett övertag 
– konsumenter kan vad gäller konsumtionsvaror sluta köpa dem – men då det gäller 
tjänster är brukarnas möjligheter att sluta använda tjänsterna vanligtvis mycket 
begränsade.  
Socialdemokratin i Sverige har löst denna konflikt genom att lägga central 
tjänsteproduktion i offentlig regi med demokratisk, politisk styrning samt genom att 
skapa professioner med etiska riktlinjer och aktuell och hög kompetens (bl a 
genom förankring i och medverkan i kunskapsutvecklingen inom den egna 
yrkesprofessionen) att utföra tjänsterna. I särskilt svårbedömda yrkesområden har 
legitimation införts (gäller nära 90 yrkesgrupper, bl a vårdpersonal som läkare, 
sjuksköterska, apotekare, psykolog och lärare, veterinär m fl) för att garantera 
kvaliteten för brukarna i tjänsterna. Kraven för legitimation (även auktorisation och 
behörighet) innebär alltid en omfattande utbildning som noggrant följs och styrs av 
staten. Demokratisk styrning och yrkesprofessioner har alltid tidigare varit 
socialdemokratins lösning på kvalitetsproblematiken. Den marknadsliberala 
lösningen är privatisering, där företagen styrs av vinstkraven. 
När nu även arbetsmarknadspolitiken drabbats av marknadsliberalismen och 
privatiseringstrenden är sannolikheten stor att många arbetslösa kommer att 
drabbas genom sämre stöd och hjälp vid arbetssökandet. All forskning visar att 
arbetssökandet fungerar bäst genom den personliga kontakten och samspelet 
mellan en kunnig vägledare och en arbetssökande. Förutsättningen är naturligtvis 
att arbetsvägledaren har en nära kontakt med och tillgång till arbetsmarknaden 
(och särskilt den lokala arbetsmarknaden).  
Förslaget om en reformerad arbetsförmedling kommer att förstöra den under lång 
tid skapade kompetens som finns inom arbetsförmedlingen och nära nog 
omöjliggöra utvecklingen av goda alternativa lösningar. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktsstyrelsen i samarbete med 
länsriksdagsgruppen arbetar för att en ny inriktning och ett annat innehåll i 
reformeringen av arbetsförmedlingen tas fram där demokratisk styrning i offentlig 
form bör utgöra den organisatoriska modellen och där den personliga kontakten 
mellan arbetsvägledare och arbetssökande bör utgöra arbetsformen. Detta 
innebär att kvalificerade arbetsvägledare skall finnas i varje kommun, att former 
för ett nära samarbete mellan den lokala arbetsmarknaden, det offentliga 
stödsystemet och arbetsvägledningen skall utvecklas och att juridiska och 
ekonomiska resurser skall tillskapas. Det innebär även att bygga på etablerad 
forskning. Satsningar på nationsnivå finns t ex redovisade i forskning som 
bedrivits i Canada. 

att (mer konkret) det i varje kommun i stockholmsregionen skapas ett 
fullständigt arbetsförmedlingskontor och att regionens kommuner ges laglig 
möjlighet att medverka med matchningsinsatser samt att regionens 
kommuner ges möjlighet att stödja medborgarnas sökande efter ny 
anställning. 



att en bred och kvalificerad utvärdering av de senaste årens 
arbetsmarknadspolitik görs och att en utvärdering planeras av den kommande 

förändringen av arbetsförmedlingen 

att partiet gör ett nytt program om en ny socialdemokratisk 
arbetsmarknadspolitik för Sverige 

William Petersson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 40 

Carina Paulsson 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över den historiska nedmontering av 
arbetsförmedlingen som är beslutad och nu genomförs. Vi kommer förlora 
kompetens och en statlig myndighet som har ett helhetsgrepp över insatser som 
behöver göras och förståelse 

 



för hur vitt skild arbetsmarknaden ter sig i vårt avlånga land. Det finns en 
märklig övertro från borgerlighetens sida att privata lösningar är svaret på de 
problem som finns. För visst, arbetsförmedlingen har sina utmaningar, men 
varken processen med drastiska nedskärningar, eller slutmålet om privatiserad 
arbetsförmedling, talar för en bättre utveckling. Det enda vi vet med säkerhet 
är att ännu en del av välfärden förvandlas till kassako för riskkapitalister. Det 
har gjorts efterforskningar om hur bra det egentligen det har gått för Australien 
och exempelvis Hollands privatiserande av arbetsförmedlingar. Privata 
förmedlingar har varit klara med att det endast går att jobba inom smala 
sektorer med efterfrågade grupper. Mindre efterfrågade grupper går inte, de 
lämnas utanför. Det är kanske inte tillräckligt lönsamt?  
Arbetsförmedlingen har definitivt brister, men en smart och successiv 
reformering hade varit möjlig. Nu får vi istället en hastig LOV-revolution efter 
krav från Centern. Men kritiken bör inte 
reduceras till att enbart handla om privat eller offentligt. Sedan länge anlitar 
Arbetsförmedlingen privata företag. Det har i många fall fungerat bra. Men att 
lägga ut insatser och utbildningar på anbud är en sak. Något helt annat är att 
ersätta hela den rådande konstruktionen med ett väldigt stort LOV-experiment. 
Men det finns en väldigt stor kritik från borgerligt styrda kommuner från 
landsorten som med rätta är oroliga för hur detta kommer slå när vi går in i en 
lågkonjunktur. Vi kan spekulera, men hittills har privatiseringar och 
marknadslösningar lett till en större ojämlikhet. 
Vi behöver en myndighet som styrs av regeringen med regionalt och lokalt 
inflytande av arbetsmarknadens parter. Att facket är med både på central och 
lokal nivå är viktigt och nödvändigt. Dels för att vi känner väl till 
arbetsmarknadens mekanismer och har bra kännedom om olika branschers 
förutsättningar. 
Att det skulle finnas fullvärdiga arbetsförmedlingar i alla kommuner är inget 
distriktsstyrelsen tror är realistiskt men att de i någon form bör finnas är 
önskvärt. En utvärdering av arbetsmarknadspolitiken och hur reformeringen av 
arbetsförmedlingen är något riksdagsgruppen arbetar med. 
Att partiet gör ett nytt program om en ny socialdemokratisk 
arbetsmarknadspolitik för Sverige är en fråga för partiet är en fråga för 
partikongressen och bör riktas dit. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1094:1, ID1094:2, 

ID1094:4. att anse att-sats ID1094:3 besvarad. 
Nr41 / ID1077 

Motion nr 41 

Återreglera arbetskraftsinvandringen 

Täby 

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 



2008 beslutade Alliansregeringen med hjälp av Miljöpartiet att arbetsgivarna och 
inte staten skulle få beslutanderätt om arbetstillstånd för personer som kommer 
hit från länder utanför EU. Därmed är Sverige ett unikum som ger arbetsgivarna 
och inte staten rätt att bevaka arbetskraftsinvandringen.  

Givetvis varnade LO och socialdemokraterna för att det skulle kunna utnyttjas av 
arbetsgivarna 

för att ta hit billig arbetskraft och därmed öka vinsterna. Det är just vad som hänt 
enligt 

migrationsforskarna Henrik Emilsson och Nahikari Irastorzas studier. De visar att 
lönerna pressats ner med c:a 30 procent. Inte undra på att Timbro, svenskt 
Näringslivs tankesmedja jublar och tycker att systemet fungera bra.  

Men det är inte bara lönedumpningen som är oacceptabel, det är också dålig 
arbetsmiljö, anställningstrygghet m.m. för den inhämtade arbetskraften. I 
spåren följer också ekonomiska problem som i vissa fall riskerar att bli 
kriminella. Arbetstagarna blir med andra ord utnyttjade och utlämnade! Detta 
är helt oacceptabelt och här måste arbetarrörelsen, facket och 
socialdemokratin kraftigt höja sin röst och på alla tänkbara vägar kräva att en 
återreglering av arbetskraftsinvandringen och att parterna på arbetsmarknaden 
får medverka i behovsprövningen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partidistriktet ger i uppdrag till sin 
riksdagsgrupp att arbeta för en återreglering av arbetskraftsinvandringen 

Jan Aspefjord 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Magnus Kortell 
magnus.kortell@gmail.com 
0706975701 

 

Samlat utlåtande över motion nr 41 och 51 

 
 



Partidistriktets utlåtande över motion nr 41 och 51 

Carina Paulsson 

Partidistriktets styrelse delar motionärens oro över att vi har den mest 
makalösa liberala arbetskraftsinvandringpolitik som skapats i Europa. Vi kan 
inte ha ett system där jobb som kan göras av nyanlända eller arbetslösa görs 
av personer som hämtas från andra kontinenter. Det är dåligt för de personer 
som utnyttjas i ett sådant system, det är dåligt för den svenska modellen. 
Lagen om arbetskraftsinvandring skapades av Alliansen och Miljöpartiet 2008 
och tog bort det mesta av regleringar runt arbetskraftsinvandring för personer 
utanför EU. Lagens stora nyhet var att statens uppskattning av behovet av 
arbetskraft, som i 40 år hade styrt arbetskraftsinvandringen, skulle tas bort. I 
stället skulle Sveriges arbetsgivare fritt själva få bestämma över svensk 
arbetskraftsinvandring. LO och Socialdemokraterna varnade för att ett sådant 
system skulle utnyttjas av arbetsgivare för att ta hit billig utländsk arbetskraft för 
att öka vinsterna och pressa ned löneutvecklingen. Det var precis vad som 
hände och nu kan vi se att det sker en rovdrift på utsatta människor och där 
individen själv får stå för riskerna och skrupelfria arbetsgivare kommer undan. 
Idag är Sverige ett unikum med sin lag om arbetskraftsinvandring där 
arbetsgivaren och inte staten får rätt att besluta över vilka som ska få komma 
till landet och jobba. 
Motionären tar vidare upp hur asylrätten utnyttjas på ett sätt som det kanske 
inte var tänkt, och poängterar att den är viktig att den är fortsatt human. 
Självklart vill vi värna om asylrätten som är en mänsklig rättighet. Det är dock 
inte rimligt att regelverket är bland det slappaste som existerar i Europa för 
arbetskraftsinvandringen. Så det är en nödvändighet att lagstiftningen kring 
arbetskraftsinvandring regleras upp för att stävja arbetslivskriminalitet, osund 
konkurrens, dumping av schysta villkor och exploatering av utsatta människor. 
Regeringen har vart tydliga med att det är helt orimligt att fortsätta den här 
inslagna vägen där vi importerar arbetskraft från andra sidan jorden till 
lågkvalificerade yrken inom restaurangbranschen, städbranschen och bl.a. 
gröna näringar. Vi har redan arbetskraft att anställa som är nyanlända eller 
arbetslösa. Fackföreningarna har påpekat och varnat för lönedumping och 
exploatering av människor som i slutändan leder till utanförskap och 
arbetskriminalitet. Dessutom pekar mycket på att vi idag inom flera områden 
fått en irreguljär arbetsmarknad. Vilket är mycket olyckligt om det i sin tur bidrar 
till att arbetsgivare och arbetstagare mister tilltron till en modell som borde 
kunna vara både human och relevant. Distriktstyrelsen tycker det är oerhört 
viktigt och nödvändigt att Socialdemokraterna håller i den här frågan och 
påverkar att det sker en förändring till en reglerad arbetskraftsinvandring.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion nr 51, ID1077. 
Nr42 / ID1075 

Motion nr 42 Område: Framtidens arbetsmarknad 

Alltid kollektivavtal 



Täby 

Motivering 

Vi har haft en utveckling på svensk arbetsmarknad med allt mera av privatisering 
och avreglering, vilket lett till allt större otrygghet och osäkerhet för arbetstagarna. 
Flera, inte minst mindre företag, gör att det som var nästan självklart tidigare, att 
teckna kollektivavtal och följa lagstiftningen för arbetarskydd och arbetstidslagen 
urholkas. Även globaliseringen har påverkat utvecklingen på arbetsmarknaden 
negativt för arbetstagarna. En sådan faktor är också bemanningsföretagen som 
bidrar med inhyrda arbetare från låglöneländer vilket leder till lönedumping.  

Som det arbetarparti, vi säger oss vara, måste vi markera hur viktigt det är att vi 
behåller kollektivavtalen som en grundbult på den svenska arbetsmarknaden. Vi 
måste av Staten, Landstingen och kommunerna kräva att företag som anlitas och 
upphandlas har kollektivavtal. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att -att Distriktskongressen beslutar ge 
distriktsstyrelsen i uppdrag att uppmana våra socialdemokratiska ledamöter i 
Landsting och kommuner i Stockholms län, att alltid kräva att kollektivavtal 
finns på de företag som anlitas. 

Jan Aspefjord 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Magnus Kortell 
magnus.kortell@gmail.com 
0706975701 

 

Samlat utlåtande över motion nr 42 och 46 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 42 och 46 

Fredrik Sirberg 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning i motion ID1075 att den Svenska 
modellen ska gälla där kollektivavtalsenliga villkor tillämpas vid offentliga 
upphandlingar. I de handslag som gjorts mellan LO distriktet och partidistriktet 
samt flera av kommunerna finns följande punkter med: - Krav på villkor i enlighet 
med kollektivavtal ställs vid upphandlingar och i valfrihetssystem i kommuner och 
landsting i Stockholms län samt - Krav som ställs på 

 



företag i upphandlingar och valfrihetssystem ska, så långt det är möjligt, gälla 
underentreprenörer i alla led genom huvudentreprenörsansvar. 

Motionären tar upp frågor som är mycket angelägna och oroande och som 
regeringen arbetar med idag. Det är frågor som är på EU nivå och där 
arbetsmarknadsministern varit drivande för att ändra utstationeringsavtalet som 
reglerar en stor del av dessa frågor. Det är också frågor på nationell nivå, därför 
bör motionen ha tillställts den Socialdemokratiska partikongressen och inte 
distriktskongressen. 
Den svenska modellen är viktig för Sverige och inte minst för 
fackföreningsrörelsen. Regeringen drivit på för att få till en ändring av 
utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska 
som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Sverige har nått framgång 
med påverkansarbetet och ett reviderat utstationeringsdirektiv antogs av 
ministerrådet i juni 2018. Idag är det möjligt att teckna svenska kollektivavtal 
gällande företag som är verksamma i Sverige inom EU, med hjälp av fackliga 
stridsåtgärder. Även vad gäller offentlig upphandling är det mycket viktigt att 
krav ställs, krav som går att följa upp. De sociala krav mot villkorsdumping som 
motionären tar upp är av avgörande vikt för att upprätthålla ordning och reda 
på arbetsmarknaden, motverka ekonomisk brottslighet och skapa likvärdiga 
konkurrensvillkor. På detta område har regeringen inlett ett ambitiöst arbete 
med förändring av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och inrättande av 
upphandlingsmyndigheten som stöd för upphandlande myndigheter. 
Motion ID1068 är skriven med attsatser som är allt för precisa för att de ska 
kunna bifallas, alla företag kan inte och ska inte ha kollektivavtal då alla 
företag inte har kollektivanställd personal. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1068. att anse motion 

ID1075 besvarad. 
Nr43 / ID1072 

Motion nr 43 

Är vi endast arbetskraft? Eller har vi inte 

ett människovärde?! 
Haninge  

Enskild motion 

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Motionär: Birgitta Tångerby, Facklig ledare i Haninge Arbetarekommun 



Man kan läsa historien och försöka förstå känslan av att ens människovärde inte 
är speciellt högt. Man kan försöka förstå varför arbetarklassen sjöng 
”människovärdet vi fodra tillbaka” i sången Arbetets söner. Det kan vara svårt att 
förstå när man växt upp i ett tryggt samhälle, att vi hade ett samhälle i Sverige där 
människor som blev sjuka inte längre var något värt. Att när ens förmåga att 
arbeta ofrivilligt upphört så var man helt utlämnad till sin familjs försörjning för att 
överleva. Och om ens familj inte kunde det, var man hänvisad till fattigvården. 

Idag är det 2019. Snart 20-tal igen. För cirka 100 år sedan började det svenska 
samhället sin resa med socialpolitiska reformer. En tuff och svår resa, med 
politiska stri der och finansieringsproblem. När man läser historian om hur 
sjukförsäkringen kom till förstår man hur tufft det var och vi kan känna stolthet 
över det socialdemokratiska partiets skicklighet i att hitta lösningar på de 
problem som stod i vägen. 

Ingen av oss känner samma stolthet idag! Sjukförsäkringen och 
försäkringskassan har det senaste decenniet kantats av skandaler och tragiska 
människoöden. Cancersjuka döende människor som anses vara anställningsbara. 
Undersköterskor med så mycket smärta att de klarar koncentration i 10 minuter 
om dagen som anses kunna jobba heltid. Barnskötare som blivit sjuka av 
stressen på jobbet, där minnet är så trasigt att de inte kommer ihåg vad de sa för 
10 minuter sedan, anses kunna ta ett annat jobb. Handläggare på myndigheten 
som premieras för att de ger avslag på sjuka människors försörjning. 
Handläggare utan medicinsk kompetens eller kunskap om förhållanden på 
arbetsplatser är satta att fatta beslut. 

Vi möter dagligen människor, kollegor och vänner som läkare och 
arbetsförmedlingen bedömer vara så sjuka att de inte kan arbeta. Men där 
försäkringskassan drar in deras sjuklön med motivering att de har arbetsförmåga. 
Vilket är rent teoretiskt eftersom F-kassan inte ens vet om det finns ett arbete som 
skulle kunna matchas mot individen. Det är inte värdigt! Det skapar en enorm 
frustration men än värre, rädsla. Dessutom skapas tragiska familjeöden där 
människor blir utan möjlighet till någon ekonomisk försörjning. 

Snart 20-tal igen. Att försöka förstå rädslan för att bli sjuk är inte längre så långt 
bort. Att en människas värde kommit att handla om ens förmåga att arbeta är 
skamligt. Att de politiska partierna i Sveriges riksdag inte finner en lösning är inget 
vi kan känna stolthet över. Jag förstår att resan är svår och politiskt tufft även 
idag. Men vi kan aldrig acceptera att en enda människa, kollega eller vän hamnar 
på gatan enbart för att de har blivit sjuka och deras försörjning rycks bort! 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna 

prioriterar förbättringar i sjukförsäkringssystemet 

Birgitta Tångerby 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 



Kontaktperson: Nils Bergmark 
nils.bergmark@socialdemokraterna.se 
0700540896 

 

Samlat utlåtande över motion nr 43 och 71 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 43 och 71 

Khashayar Farmanbar 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas oro över att individer far illa i dagens 
sjukförsäkringssystem. Socialförsäkringssystemen och inte minst A-kassan har 
en central omställningsfunktion för såväl samhället som för individen. En väl 
fungerande, frivillig och solidariskt finansierad omställningsförsäkring som 
administreras av fristående a-kassor är en viktig grundsten i den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Rätt utformad kommer en sådan 
arbetslöshetsförsäkring möjliggöra nödvändig strukturomvandling, ge 
ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulera efterfrågan i 
ekonomin när arbetslösheten stiger och motverka press nedåt på lönerna. 
Arbetslöshetsförsäkringen reformeras och förbättras i flera avseenden. 
Förändringarna kommer att ta tid och behöver ske utifrån tydliga prioriteringar. 

Efter den borgerliga regeringens nedmontering av a-kassan har 
Socialdemokratiskt-ledda regeringen redan genomfört en rad åtgärder. Att höja 
taket i a-kassan har haft högsta prioritet. Det innebär att allt fler idag har 80 
procent av sin tidigare lön tryggad, jämfört med tidigare 75%. Här har vi ett 
oerhört viktigt uppdrag att se till att alla ska kunna nå taken i 
socialförsäkringssystemen. 

Utöver att alltfler ska kunna nå taken i försäkringssystemen finns problemet att 
allt för få personer som är arbetslösa är berättigade till a-kassa. Fler behöver 
kunna kvalificera sig till akassa. Unga, framför allt unga kvinnor, är förutom att 
de ofta har otrygga anställningar den grupp som jobbar lägst antal timmar. 
Regeringen höjde därför deltidsstämplingen från 75 dagar till 60 veckor redan 
2017. 

I en tid där resurserna inte är oändliga måste prioriteringar göras. Höjt tak för 
de som redan har a-kassa eller bättre möjligheter för fler att kunna nå taken i 
socialförsäkringssystemeten samt bättre möjligheter för fler att kunna ta del av 
a-kassa och vara med i omställningssystemet. Efter höjningarna av nivåerna 
som beskrivs ovan har 
Socialdemokraterna prioriterat att fler ska kunna nå taken i 
försäkringssystemen och fler ska 

 



kunna få a-kassa. 

Distriktsstyrelsen tycker att det är rimlig väg framåt för att förstärka våra 
socialförsäkringssystem. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1038. att anse motion 
ID1072 besvarad. 

att länsriksdagsgruppen får i uppdrag att verka att fler ska få ut 80 

procent av lönen i ersättning, för att fler ska omfattas av 

socialförsäkringssystemen och på sikt att ersättningsnivån höjs i 

socialförsäkringarna och a-kassan.  

  



Nr44 / ID1071 

Motion nr 44 

Avdragsrätt på medlemskap i A-kassa och 

facket 
Haninge  

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Motionär: Birgitta Tångerby, Facklig ledare i Haninge Arbetarekommun 

När Socialdemokraterna förlorade valet 2006 och borgarna fick makten så var det 
tydligt vad deras agenda var. Att försvaga oss som arbetarrörelse då de vet att de 
i förlängning betyder en försvagad socialdemokrati. 

Man gjorde flera saker för att nå detta. Bland det första man gjorde var att ta bort 
avdragsrätten på deklarationen för medlemskap i facket och a-kassa. Det var 
ganska mycket mer pengar medlemmarna i fackföreningarna behövde lägga ut 
varje månad vilket resulterade att fackföreningarna tappade enormt med 
medlemmar.  

Efter att Socialdemokraterna fick makten så återinfördes avdragsrätten på 
fackavgiften från och med 1;a juli 2018. Efter kaoset kring regeringsbildandet i 
allmänna valet 2018 så gick Moderaterna och Kristdemokraternas budget igenom 
i december 2018. Föga förvånande så fortsatte de på inslagen väg och 
avdragsrätten för fackföreningsavgiften var som bortblåst. Svenska modellen 
bygger på jämnstarka parter men borgarna är tydliga. De springer bara 
företagens ärende och vill se en försvagad arbetarrörelse. De har tagit bort vår 
avdragsrätt men fortsatt låtit företagen dra av sin medlemsavgift till sin 
arbetsgivarorganisation, vilket är väldigt orättvist.  

Jag anser att vi som Socialdemokratiskt parti måste se till att avdragsrätten för 
både medlemskap i facket och A-kassa införs igen. Vi ska ställa krav att detta ska 
ske skyndsamt. Vi har representation i Socialdemokraternas verkställande utskott 
och har många andra möjligheter för att utöva vår påverkan. Vi ska se till att nyttja 
dessa så avdragsrätten snabbt kommer tillbaka. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna verkar för ett 
återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för medlemskap i A-kassa 
och facket. 

Birgitta Tångerby 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att anta 
motionen som egen. 



 

Kontaktperson: Nils Bergmark 

nils.bergmark@socialdemokraterna.se 
0700540896 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 44 

Fredrik Sirberg 

Fram till år 2007 var det möjligt att dra av kostnaden för a-kassan och 
fackföreningsavgiften, men den möjligheten togs bort av den borgerliga 
Alliansregeringen efter dess tillträde 2006 i syfte att bl a göra det dyrt att vara 
medlem i en fackförening. Pricis som motionären påpekar så har detta 
inneburit en stor orättvisa då arbetsgivarens rätt att dra av sin medlemsavgift 
kvarstått. Det anses även ha bidragit till ett stort medlemstapp från 
fakföreningarna.  

Under hösten 2017 lade dåvarande regering fram sin höstbudget i vilken 
avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinfördes från den 1 juli 2018. 
Avdraget skede i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på 
den årliga medlemsavgiften. Samtliga fackmedlemmar var berättigade till 
avdraget förutsatt att man betalar 400 kr eller mer i årliga fackavgifter. 

Nu är avdragsrätten åter borttagen och distriktsstyrelsen delar motionärens 
uppfattning att vi ska driva frågan om att i första hand återinföra avdragsrätten 
på fackföreningsavgiften och i andra hand även rätten till avdrag för 
medlemsavgiften till a-kassan. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att bifalla motion ID1071. 

att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen 
Nr45 / ID1069 

Motion nr 45 Enskild motion 

Utbildning av löntagare Område: Framtidens arbetsmarknad 

Haninge  

Motivering 

Motionär: Byggsossen Haninge Byggnads Socialdemokratiska förening, via Kent 
Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke.  

Bakgrund och motivering 

Folkrörelsetraditionen inom fackföreningarna har varit avgörande för de framsteg 
vi har kunnat göra gemensamt för att bygga och utveckla samhället i progressiv, 



rättvis och solidariskriktning. Framtidens folkrörelse har samma uppgift som igår, 
idag och imorgon.  

Under 1970-talet avsatte löntagarna en del av sin lön till utbildning för löntagarna. 
Det utformades så att en del av löneutrymmet inte togs ut helt i höjd lön, utan 
istället togs en arbetsgivaravgift ut för att bekosta facklig och politisk utbildning 
inom fackföreningarna. Ett riktat stöd som togs bort av de borgerliga regeringarna 
i början av 1990-talet.  

Det är detta som vi vill återinföra som ett steg på vägen att utbilda löntagarna till 
kunniga och aktiva medborgare. För att de ska kunna delta i byggande av 
framtidens samhälle.  

Genom att införa ett riktat stöd till studieförbund med att ta ut en arbetsgivaravgift 
möjliggör vi ett kunskapslyft till löntagarna, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 
utbildning på arbetstid och stärker folkrörelsearbetet inom facket. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att införa ett riktat ekonomiskt stöd till 
studieförbund och fackföreningar för att utbilda löntagare. 

att återinföra den arbetsgivaravgift som tagits bort för att finansiera det riktade 
ekonomiska stödet till studieförbund och fackföreningarna för utbildning av 
löntagare. 

Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke. 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Kent Renen 
Johansson renens@live.se +46 
70-797 25 34 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 45 

Fredrik Sirberg 

 



Motionären lyfter frågan om att återinföra finansieringen av facklig utbildning 
via arbetsgivaravgifter. Det fanns stora fördelar med att via statligamedel 
finansiera fackligutbildning. Men det var i en tid då arbetarrörelsen hade en 
hegemonisk position i samhället och detta ansågs inte vara kontroversiellt. 
Idag ser vi tyvärr ett annat Sverige där det är andra krafter som dominerar 
samhällsklimatet. Att i ett sådant läge försöka att via staten finansiera facklig 
verksamhet är både svårt och riskabelt. Det sätter de fackliga 
organisationerna i en beroendeställning till statliga medlen och på så sätt 
flyttar makt från organisationerna till riksdag och regering. I ett allt mer 
osäkert parlamentariskt läge är det ännu viktigare att de fackliga 
organisationerna kan bedriva sin utbildningsverksamhet oberoende av 
politiska beslut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1069. 

  



Nr46 / ID1068 

Motion nr 46 

Svenska kollektivavtal på alla 
arbetsplatser i Sverige och för all 
offentlig upphandling av tjänster och 
entreprenader 

Haninge  

Enskild motion 

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Motionär: Byggsossen Haninge Byggnads Socialdemokratiska förening, via Kent 
Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke.  

Bakgrund och motivering 

Svenska kollektivavtal existerar inte för alla på svensk arbetsmarknad. Den 
svenska modellen gäller inte för arbetsplatser med utländska företag och för 
utländsk arbetskraft.  

När den utländska arbetskraften inte omfattas av kollektivavtal får det 
konsekvenser som hotar våra fackföreningars hela existens. De gör att vi förlorar 
arbetstillfällen på grund av osund lönekonkurrens, arbetsmiljön försämras, 
utländska företag skatteplanerar och förskingrar samhällets gemensamma 
skattepengar. 

Arbetsgivarna ställer arbetare mot arbetare, svensk mot utländsk, vi mot dom, vi 
splittras som arbetarkollektiv. Den som har lägst lönekrav är också den som får 
jobbet. Dagen situation påminner om flydda tider, när den förda politiken skapar 
grogrund för rädsla, främlingsfientlighet och rasism på den svenska 
arbetsmarknaden. Löntagare ställs mot löntagare i en spiral nedåt, mot allt sämre 
villkor för alla. 

Stora internationella bemanningsföretag rekryterar byggnadsarbetare i Europa 
och påstår att de betalar dem avtalsenliga löner när de ska jobba i Sverige. Men 
sanningen är en annan. När arbetarna kommer till Sverige väntar långa 
arbetsdagar för svältlöner. De bor under usla förhållanden och blir behandlade 
som livegna. Protesterar de eller tar kontakt med fackföreningarna så blir de 
hemskickade, svartlistade och får inga fler jobb. 

Vi står upp för allas lika värde. Alla är välkomna att arbeta i Sverige för vi behöver 
fler kamrater. En arbetare från ett annat land ska inte vara mindre värd än en 
kamrat i Sverige. Idag så skulle de nyanlända flyktingarna kunna bli våra 
arbetskamrater. Men det ska ske under svenska kollektivavtal.  



När nu den utländska arbetskraften exploateras så uppstår det uppstår konflikter. 

Främlingsfientlighet och rasism gror när solidariteten hotas mellan arbetstagare. 
Vi ska inte ha ett dom och ett vi. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att Socialdemokratiska Arbetarepartiet klargör att vår inställning är att 
svenska kollektivavtal ska gälla för alla utländska företag på hela den svenska 
arbetsmarknaden. att alla utländska företag skall ha svenska 
kollektivavtal för att kunna tillåtas utföra arbeten i Sverige. 

att det ska vara ett obligatoriskt att det finns svenska kollektivavtal som krav för 
all offentlig upphandling av tjänster och entreprenader. 

Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke. 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Kent Renen 
Johansson renens@live.se +46 
70-797 25 34 

 

Samlat utlåtande över motion nr 42 och 46 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 42 och 46 

Fredrik Sirberg 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning i motion ID1075 att den 
Svenska modellen ska gälla där kollektivavtalsenliga villkor tillämpas vid 
offentliga upphandlingar. I de handslag som gjorts mellan LO distriktet och 
partidistriktet samt flera av kommunerna finns följande punkter med: - Krav på 
villkor i enlighet med kollektivavtal ställs vid upphandlingar och i 
valfrihetssystem i kommuner och landsting i Stockholms län samt - Krav som 
ställs på 
företag i upphandlingar och valfrihetssystem ska, så långt det är möjligt, gälla 
underentreprenörer i alla led genom huvudentreprenörsansvar. 

Motionären tar upp frågor som är mycket angelägna och oroande och som 
regeringen arbetar med idag. Det är frågor som är på EU nivå och där 
arbetsmarknadsministern varit drivande för att ändra utstationeringsavtalet som 
reglerar en stor del av dessa frågor. Det är också frågor på nationell nivå, därför 
bör motionen ha tillställts den Socialdemokratiska partikongressen och inte 
distriktskongressen. 
Den svenska modellen är viktig för Sverige och inte minst för 
fackföreningsrörelsen. Regeringen drivit på för att få till en ändring av 



utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska 
som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Sverige har nått framgång 
med påverkansarbetet och ett reviderat utstationeringsdirektiv antogs av 
ministerrådet i juni 2018. Idag är det möjligt att teckna svenska kollektivavtal 
gällande företag som är verksamma i Sverige inom EU, med hjälp av fackliga 
stridsåtgärder. Även vad gäller offentlig upphandling är det mycket viktigt att 
krav ställs, krav som går att följa upp. De sociala krav mot villkorsdumping som 
motionären tar upp är av avgörande vikt för att upprätthålla ordning och reda 
på arbetsmarknaden, motverka ekonomisk brottslighet och skapa likvärdiga 
konkurrensvillkor. På detta område har regeringen inlett ett ambitiöst arbete 
med förändring av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och inrättande av 
upphandlingsmyndigheten som stöd för upphandlande myndigheter. 
Motion ID1068 är skriven med attsatser som är allt för precisa för att de ska 
kunna bifallas, Motion ID1068 är skriven med attsatser som är allt för precisa 
för att de ska kunna bifallas, 

alla företag kan inte och ska inte ha kollektivavtal då alla företag inte har 
kollektivanställd personal. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1068. att anse motion 

ID1075 besvarad. 

  



Nr47 / ID1065 

Motion nr 47 

Enskild motion 

6 TIMMARS ARBETSDAG Område: Framtidens 

arbetsmarknad 

Haninge  

Motivering 

Motionär: Byggsossen Haninge Byggnads Socialdemokratiska förening, via Kent 
Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke.  

Bakgrund och motivering 

Det är dags att arbeta för kortare arbetsdagar. Det har gått mer än 40 år sedan vi 
senast fick en generell förkortning av arbetstiden till nuvarande 40 tim/vecka. Det 
handlar om makten över våra liv. Vi ska inte behöva sälja vår arbetskraft och slita 
ut oss. Det är dags att produktivitetsökningarna i arbetslivet fördelas på ett 
rättvisare sätt. Vinsternas andel har ökat på lönernas bekostnad. I fördelningen 
mellan arbete och kapital så har kapitalet fått en högre andel av inkomsterna de 
senaste decennierna Det är dags att sänka arbetstiden till 6 timmar för alla i en 
generell arbetstidsförkortning, som lagstiftas fram. Allt mindre av det växande 
välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska 
löntagare fått så lite betalt för vad de producerar, varken i lön eller i minskad 
arbetstid. 

Under hundra år fick varje generation svenskar uppleva påtagligt högre reallöner 
och en allt högre levnadsstandard. Men sedan slutet av 1970-talet har allt mindre 
av det växande välståndet kommit vanliga löntagare till del. Inkomsterna i landet 
har förskjutits från löner till vinster. Våra barn och barnbarn kommer få det sämre 
än generationerna innan. Det är dags att kunna börja drömma om ett annat liv än 
löneslaveriet. Livet är både kärlek och lust men det förtrycks i den orättvisa 
fördelningen mellan arbete och kapital. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att införa 6 timmars arbetsdag, som en 

generell arbetstidsförkortning genom lagstiftning. 

att motionen överlämnas till Stockholms riksdagsgrupp för Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet. 

Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke. 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 



Kontaktperson: Kent Renen 
Johansson renens@live.se +46 
70-797 25 34 

 

Samlat utlåtande över motion nr 47, 49 och 53 

 



Partidistriktets utlåtande över motion nr 47, 49 och 53 

Carina Paulsson 

Motionerna tar alla upp på något sätt att korta ner den nuvarande lagstadgade 
arbetstiden som är 40 timmar per helgfri vecka för heltid. Det har funnits 
många skäl över åren att diskutera arbetstiden kontra den lediga tiden. Skäl 
som vila och rekreation, tid för att umgås med nära och kära, tid för att ta del 
av kultur och sociala sammanhang och inte minst för hälsans skull. Från 1900-
talet till in på 2000-talet har arbetstiden förkortats genom lagstiftning och 
kollektivavtal som förkortad normalarbetstid, införandet av femdagarsveckan, 
beslut om föräldra- och studieledigheter och en sänkning av pensionsåldern 
som var viktiga beslut på riksdagsnivå. Parterna på arbetsmarknaden har 
genom kollektivavtal förkortat arbetstiden genom exempelvis 
semesteröverenskommelse, förkortad arbetstid för skiftarbetare och förkortad 
arbetstid via arbetstidsbanker. Det har också gjorts försök med 
sextimmarsdagar främst i vård och omsorg inom vissa kommuner men också 
inom bilindustrin. Försöken har skett under olika tidsramar men generellt har 
det gett en bra effekt produktivitetsmässigt och på kort sikt ett gott 
hälsofrämjande aspekt, även om arbetstiden har kortats. Men precis som 
motionärerna nämner har den lagstadgande normalarbetstiden inte förändrats 
på över 40 år. Samtidigt som vi kan se att möjligheterna via kollektivavtal 
förkorta arbetstiden ser väldigt olikt ut inom avtalsområden. Dessutom har de 
breda politiska diskussionerna inte handlat om att förkorta arbetslivet utan 
tvärtom. Politiska beslut har istället gett oss högre pensionsålder. Lönearbetet 
ska ge utdelning i både inkomst men också en solidarisk välfärd. Den 
ekonomiska välfärden hänger ihop med arbetsmängden och produktiviteten. 
Alltså hur mycket vi arbetar och vad det i sin tur skapar i värde. Motsättningen 
kommer att handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner 
och kortare arbetstid. Så kampen är viktig och som alltid ska föras och i 
synnerhet från fackets sida om hur fördelningen ska ske när det sker en 
produktivitetsökning. Människan har alltid strävat efter frihet och välstånd och 
valet mellan kortare arbetstid och ökade materiella möjligheter blir svårt. Vad är 
vi beredd att göra avkall på? Över tid har den materiella standarden vuxit och 
arbetstiden blivit kortare. Det finns en konflikt i frågan om arbetstiden; vill vi 
arbeta mycket för att ha råd med vår materiella välfärd samtidigt som vi vill 
vara lediga för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Men en 
arbetstidsförkortning måste betalas på något sätt. En förkortning av arbetstiden 
med exempelvis två timmar i veckan motsvarar 5 procent av det reala 
löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter räknas in. 
Dessutom kommer den service som samhället tillhandahåller i form av 
förskolor, sjukhus, skolor och äldrevård att minska med 5 procent eftersom 
personalen där arbetar två timmar mindre i veckan. Då har vi att välja på en 
minskad offentlig service i samma omfång eller höja skatterna. 
Arbetstidstidslagen reglerar inte den dagliga arbetstiden utan veckoarbetstiden 
på 40 timmar heltid. Detta ligger till grund för hur kollektivavtalen är formade 
men förstås utifrån olika branscher som har sina förutsättningar och önskemål 
om hur arbetstiden ska förläggas. Arbetstidsfrågan har under många år 
diskuterats och den är inte alldeles enkel. Få fackförbund driver frågan om 
förkortad heltidsnorm. De som gör det är främst mansdominerade fackförbund 



inom LO-kollektivet. Stora kvinnodominerade fackförbund inom LO säger i 
stället att ofrivillig deltid är ett större problem och att medlemmarnas rätt till 
heltid är en viktigare prioritering än arbetstidsförkortning. Det handlar också om 
att i första hand lösa den tunga arbetsbelastningen genom rätt bemanning, 
rätten till heltid och rast/paus för återhämtning. Slutsatsen är inte att 
arbetstidsförkortningar är felaktiga, tvärtom visar den fackliga historien att LO 
och förbunden rest kraven om en kortare arbetstid. Men lagstiftning är inte det 
facket förordar utan arbetstidsförkortning genom kollektivavtal. Men det handlar 
om att genomföra kraven vid rätt tillfälle och i lämplig omfattning.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 53, ID1029, ID1065. 

  



Nr48 / ID1046 

Motion nr 48 

Motion ang.de framtida lokala 

arbetsförmedlingarna 

Tyresö  

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Arbetsförmedlingen skall ju reformeras enligt januariöverenskommelsen så att 
den begränsas endast till ett kontrollerande organ. De lokala 
arbetsförmedlingarna övertages således av privata entreprenörer. Risk kan här 
finnas att sådana vägleds av icke seriösa aktörer, likt det som skett tidigare 
samband med privatisering av skolor, sjukhus. Även om det numera i stort sett 
rättats till på den punkten. Kan en kommun lokalt övertaga en arbetsförmedling 
lokalt? I princip ja-men våra kommuner är rätt låsta vid så mycket annat numera 
och eftersom kommunalskatterna är proportionella skulle en skattehöjning bli 
kännbar för medborgarna. 

Bättre vore kanske om arbetsmarknadens parter-främst LO+Svensk näringsliv fick 
gemensamt lokalt sköta det här. Fördelen är ju att båda känner sysselsättningen 
och var 
arbetskraftsefterfrågan kan finnas. Bådadera skulle kunna gemensamt sköta det 
här mycket bra lokalt samt fick vi en garanti att ingen icke-seriös blandar sig i 
denna viktiga fråga för vår medborgare. 

Med stöd av ovan föreslår undertecknad att distriktskongressen beslutar: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partidistriktet uttalar ett stöd för att 
arbetsmarknadens parter organiserar operativa arbetsmarknadsinsatser 

att partidistriktet ger Lensbänken i uppdrag att driva att arbetsmarknadens parter 
ska var en naturlig instans i operativa arbetsmarknadsinsatser 

att partidistriktet beslutar att ställa sig bakom motion och skicka den för 
behandling under nästkommande partikongress med syfte att partiet ska 
ställa sig bakom motionen. 

Mats Tallberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-18, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Philip Stewén 

Philip.Stewen@tyreso.se 



0724695074 

 
 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 48 

Carina Paulsson 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro över den historiska nedmontering av 
arbetsförmedlingen som är beslutad och nu genomförs. Vi kommer förlora 
kompetens och en statlig myndighet som har ett helhetsgrepp över insatser 
som behöver göras och förståelse för hur vitt skild arbetsmarknaden ter sig i 
vårt avlånga land. Det finns en märklig övertro från borgerlighetens sida att 
privata lösningar är svaret på de problem som finns. För visst, 
arbetsförmedlingen har sina utmaningar, men varken processen med drastiska 
nedskärningar, eller slutmålet om privatiserad arbetsförmedling, talar för en 
bättre utveckling. Det enda vi vet med säkerhet är att ännu en del av välfärden 
förvandlas till kassako för riskkapitalister. Det har gjorts efterforskningar om hur 
bra det egentligen det har gått för Australien och exempelvis Hollands 
privatiserande av arbetsförmedlingar. Privata förmedlingar har varit klara med 
att det endast går att jobba inom smala sektorer med efterfrågade grupper. 
Mindre efterfrågade grupper går inte, de lämnas utanför. Det är kanske inte 
tillräckligt lönsamt?  
Arbetsförmedlingen har definitivt brister, men en smart och successiv 
reformering hade varit möjlig. Nu får vi istället en hastig LOV-revolution efter 
krav från Centern. Men kritiken bör inte 
reduceras till att enbart handla om privat eller offentligt. Sedan länge anlitar 
Arbetsförmedlingen privata företag. Det har i många fall fungerat bra. Men att 
lägga ut insatser och utbildningar på anbud är en sak. Något helt annat är att 
ersätta hela den rådande konstruktionen med ett väldigt stort LOV-experiment. 
Men det finns en väldigt stor kritik från borgerligt styrda kommuner från 
landsorten som med rätta är oroliga för hur detta kommer slå när vi går in i en 
lågkonjunktur. Vi kan spekulera, men hittills har privatiseringar och 
marknadslösningar lett till en större ojämlikhet. 
Motionären menar att det vore en bra idé att arbetsmarknadens parter tar över 
verksamheten lokalt som känner väl till hur arbetsmarknaden fungerar. Det 
kanske skulle kunna vara lockande i ett ögonblick. Men trots att facket och 
dess motpart har kanske bäst kännedom om arbetsmarknadens funktionssätt 
så är det inte en lösning. Vi behöver en myndighet som styrs av regeringen 
med regionalt och lokalt inflytande av arbetsmarknadens parter. Att facket är 
med både på central och lokal nivå är viktigt och nödvändigt. Dels för att vi 
känner väl till arbetsmarknadens mekanismer och har bra kännedom om olika 
branschers förutsättningar. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1046:1, ID1046:3. att 

anse att-sats ID1046:2 besvarad. 
Nr49 / ID1029 



Motion nr 49 Enskild motion 

30 timmars arbetsvecka Område: Framtidens 

arbetsmarknad 

Botkyrka  

Motivering 

Det är dags att anpassa våra arbeten utifrån den samhällsstruktur samt 
arbetsbelastning som råder på arbetsmarknaden. Vi behöver jobba färre timmar 
för att orka med livet i övrigt. 40 timmars veckan har gjort sitt och har funnits i 
nästan 100 år, vi behöver en mer modern arbetstidslag som främjar arbetarnas 
välmående. Ett sätt att göra det är att införa 30h vecka i arbetstidslagen. 

Utlåtande över motion angående 30 timmars arbetsvecka 

Föredragande: Serkan Köse 

En allmän förkortning av normalarbetstiden genom lagstiftning skulle innebära en 
motsvarande lönesänkning för arbetstagarna, alternativt – om lönenivåerna skulle 
ligga fast – en motsvarande höjning av arbetsgivarnas lönekostnad. Båda dessa 
alternativ är problematiska. 
  

Frågor som normalarbetstid, tidsmätningssystem, övertids- och 
mertidsbegränsningar, utökad tjänstegrad samt utökad semester i första hand bör 
lösas avtalsvägen. Parterna tecknar redan avtal som innehåller olika typer av 
arbetstidsförkortning. Däremot är det viktigt att följa de försök som sker runt om i 
landet när det gäller förkortad arbetstid inom vissa sektorer och branscher. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att avslå motionen att sända 
motionen som enskild till Stockholm läns socialdemokratisk 
partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partiet 

undersöker möjligheten till att införa 30 h arbetsvecka. 

Selda Elcim 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

 



Samlat utlåtande över motion nr 47, 49 och 53 

 



Partidistriktets utlåtande över motion nr 47, 49 och 53 

Carina Paulsson 

Motionerna tar alla upp på något sätt att korta ner den nuvarande lagstadgade 
arbetstiden som är 40 timmar per helgfri vecka för heltid. Det har funnits 
många skäl över åren att diskutera arbetstiden kontra den lediga tiden. Skäl 
som vila och rekreation, tid för att umgås med nära och kära, tid för att ta del 
av kultur och sociala sammanhang och inte minst för hälsans skull. Från 1900-
talet till in på 2000-talet har arbetstiden förkortats genom lagstiftning och 
kollektivavtal som förkortad normalarbetstid, införandet av femdagarsveckan, 
beslut om föräldra- och studieledigheter och en sänkning av pensionsåldern 
som var viktiga beslut på riksdagsnivå. Parterna på arbetsmarknaden har 
genom kollektivavtal förkortat arbetstiden genom exempelvis 
semesteröverenskommelse, förkortad arbetstid för skiftarbetare och förkortad 
arbetstid via arbetstidsbanker. Det har också gjorts försök med 
sextimmarsdagar främst i vård och omsorg inom vissa kommuner men också 
inom bilindustrin. Försöken har skett under olika tidsramar men generellt har 
det gett en bra effekt produktivitetsmässigt och på kort sikt ett gott 
hälsofrämjande aspekt, även om arbetstiden har kortats. Men precis som 
motionärerna nämner har den lagstadgande normalarbetstiden inte förändrats 
på över 40 år. Samtidigt som vi kan se att möjligheterna via kollektivavtal 
förkorta arbetstiden ser väldigt olikt ut inom avtalsområden. Dessutom har de 
breda politiska diskussionerna inte handlat om att förkorta arbetslivet utan 
tvärtom. Politiska beslut har istället gett oss högre pensionsålder. Lönearbetet 
ska ge utdelning i både inkomst men också en solidarisk välfärd. Den 
ekonomiska välfärden hänger ihop med arbetsmängden och produktiviteten. 
Alltså hur mycket vi arbetar och vad det i sin tur skapar i värde. Motsättningen 
kommer att handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner 
och kortare arbetstid. Så kampen är viktig och som alltid ska föras och i 
synnerhet från fackets sida om hur fördelningen ska ske när det sker en 
produktivitetsökning. Människan har alltid strävat efter frihet och välstånd och 
valet mellan kortare arbetstid och ökade materiella möjligheter blir svårt. Vad är 
vi beredd att göra avkall på? Över tid har den materiella standarden vuxit och 
arbetstiden blivit kortare. Det finns en konflikt i frågan om arbetstiden; vill vi 
arbeta mycket för att ha råd med vår materiella välfärd samtidigt som vi vill 
vara lediga för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Men en 
arbetstidsförkortning måste betalas på något sätt. En förkortning av arbetstiden 
med exempelvis två timmar i veckan motsvarar 5 procent av det reala 
löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter räknas in. 
Dessutom kommer den service som samhället tillhandahåller i form av 
förskolor, sjukhus, skolor och äldrevård att minska med 5 procent eftersom 
personalen där arbetar två timmar mindre i veckan. Då har vi att välja på en 
minskad offentlig service i samma omfång eller höja skatterna. 
Arbetstidstidslagen reglerar inte den dagliga arbetstiden utan veckoarbetstiden 
på 40 timmar heltid. Detta ligger till grund för hur kollektivavtalen är formade 
men förstås utifrån olika branscher som har sina förutsättningar och önskemål 
om hur arbetstiden ska förläggas. Arbetstidsfrågan har under många år 
diskuterats och den är inte alldeles enkel. Få fackförbund driver frågan om 
förkortad heltidsnorm. De som gör det är främst mansdominerade fackförbund 



inom LO-kollektivet. Stora kvinnodominerade fackförbund inom LO säger i 
stället att ofrivillig deltid är ett större problem och att medlemmarnas rätt till 
heltid är en viktigare prioritering än arbetstidsförkortning. Det handlar också om 
att i första hand lösa den tunga arbetsbelastningen genom rätt bemanning, 
rätten till heltid och rast/paus för återhämtning. Slutsatsen är inte att 
arbetstidsförkortningar är felaktiga, tvärtom visar den fackliga historien att LO 
och förbunden rest kraven om en kortare arbetstid. Men lagstiftning är inte det 
facket förordar utan arbetstidsförkortning genom kollektivavtal. Men det handlar 
om att genomföra kraven vid rätt tillfälle och i lämplig omfattning.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 53, ID1065, ID1029. 

  



Nr50 / ID1028 

Motion nr 50 

Avskaffa allmänvisstidsanställning 

Botkyrka  

Enskild motion 

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Otrygga anställningar är förödande för de människor som har den 
anställningsformen. Det krävs en trygghet på arbetsmarknaden för att 
arbetstagarna ska må bra. Allmänvistidsanställningar skapar otrygghet ekonomisk 
och psykisk. Återgå till det som var innan allmänvisstidsanställningar infördes.  

Utlåtande över motion att avskaffa visstidsanställningar. 

Styrelsens föredragande: Serkan Köse 

Styrelsen delar uppfattningen att missbruket av visstidsanställningar måste 
upphöra. 

Arbetstagare ska inte fastna i långvariga visstidsanställningar, med 
återkommande arbetslöshet och otrygghet som följd.  

Sedan den 1 maj 2016 är det inte längre möjligt att stapla visstidsanställningar på 
varandra i all evighet. En allmän visstidsanställning omvandlas nu till en 
tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd på allmän visstid i mer än två 
år. Detta gäller inte bara om det sker inom en tidsram 
om fem år, utan också om det sker under en längre period än så om 
tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än 
sex månaders mellanrum.  

Den nya begränsningsregeln sätter visserligen stopp för eviga visstider, men den 
löser inte det grundläggande problemet med att arbetsgivare som saknar 
objektiva skäl ändå ger sina anställda tidsbegränsade anställningar.  

Socialdemokraterna har beslutat att ”arbetstagarnas villkor ska stärkas och att det 
ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar”. De lagändringar som 
trätt i kraft efter kongressbeslutet har visserligen stärkt arbetstagarnas villkor, men 
anställningsformen allmän visstid, som infördes just för att ge möjlighet till 
tidsbegränsade anställningar även när det saknades objektiva skäl, finns kvar.  

För att fullt ut genomföra partiets kongressbeslut måste därför anställningsformen 
allmän visstid tas bort helt ur lagen, eller regleras via kollektivavtal. Förändringen 
ska innebära att det alltid ska finnas ett objektivt godtagbart skäl för en 
visstidsanställning, t.ex. vid tillfälligt behov av extra personal.  



SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att motionen ska anses 
besvarad. att sända motionen som enskild till Stockholm läns 
socialdemokratisk partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partiet skall verka för att 

avskaffa anställningsformen allmänvisstid i LAS. 

Selda Elcim 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 50 

Carina Paulsson 

Utlåtande för nr 52, ID1028 
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att anställningsformen 
anställd på visstid utnyttjas i stor utsträckning. Det har vuxit fram en 
visstidsnorm framförallt inom tjänstesektorn. I det senaste valet gick 
Socialdemokraterna till val på att avskaffa allmän visstidsanställning. Vilket är 
bra och i den riktlinje som behövs för att få säkrare anställningar och där 
människor kan leva på sin lön och veta hur morrondagen ser ut. Det ska inte 
vara så enkelt som det är idag att utan anledning kunna anställa på visstid. 
Och vi kan vara överens om att det är ett träsk att under flera år kunna arbeta 
och ändå inte få en tillsvidareanställning eller de korta smsanställningarna 
som unga människor måste förhålla sig till.  
Det måste finnas skäl till att kunna visstidsanställa. Sedan den 1 maj 2016 är 
det inte längre möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet. 
En allmän visstidsanställning omvandlas nu till en tillsvidareanställning om 
arbetstagaren varit anställd på allmän visstid i mer än två år. Detta gäller inte 
bara om det sker inom en tidsram om fem år, utan också om det sker under en 
längre period än så om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan 
uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.  
Den nya regeln har inneburit starkare skydd för den anställde och sätter stopp 
för eviga visstider, men arbetsgivare kan fortfarande anställa utan att ange ett 
sakligt skäl. Arbetstagarnas villkor ska stärkas har Socialdemokraterna 
beslutat och det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar. 
Även om de lagändringar som trätt i kraft efter kongressbeslutet stärkt 
arbetstagarnas villkor så finns anställningsformen allmän visstid kvar. Partiets 
kongressbeslut innebär att anställningsformen allmän visstid ska tas bort ur 
lagen eller regleras via kollektivavtal. Det betyder att det ska finnas ett 
godtagbart skäl för en visstidsanställning. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1028 besvarad. 
Nr51 / ID976 

Motion nr 51 

Reglera arbetskraftinvandringen 

Huddinge  

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 



Jag tror starkt på att det mest solidariska Sverige kan göra i ett internationellt 
perspektiv är ett vara ett gott föredöme och bevisa att social hållbarhet och 
miljöhållbarhet går att kombinera med ekonomisk hållbarhet. Klarar vi det banar vi 
väg för att andra länder ska ta efter. Detta gäller inte minst flyktingmottagande. 
För ett år sedan kunde vi läsa att efter åtta år i Sverige är varannan utrikesfödd 
fortfarande utan jobb. Samtidigt ges arbetskraftstillstånd för arbeten inom yrken 
och branscher där ingen brist på arbetskraft råder och där det är låg tröskel till att 
lära sig jobbet utan tidigare kunskap eller erfarenhet. 
LO-toppen Karl-Petter Thorwaldsson säger i en intervju publicerad i DN 2019-10-
10 att 40% av alla arbetskraftstillstånd ges för ett icke kvalificerat arbete som 
skulle kunna hanteras med en arbetskraft från Sverige och hänvisar till 
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring från 2016. Det handlar till 
exempel om jobb som köksbiträden och städare. Dessa jobb skulle istället kunna 
gå till individer från Sverige som står långt från arbetsmarknaden, så som 
nyanlända asylinvandrare eller alternativt skyddsbehövande som kommit till 
Sverige i flykt från krig. Att arbetskraftstillstånd ges för arbeten inom yrken där det 
är låg tröskel till att lära sig jobbet, såsom köksbiträde eller städare, lockar även 
fler till att söka asyl i Sverige utan riktiga asylskäl. Detta då man kan göra ett så 
kallat spårbyte och ändå få stanna i landet om man medan Migrationsverket 
handlägger asylärendet har fått ett sådant jobb. Den som får avslag på sin 
asylansökan men har haft en anställning i fyra månaderna innan avslaget kan 
nämligen ansöka om arbetstillstånd istället och ändå få stanna i landet . Denna 
typ av förfaranden som gör det lätt att få stanna i Sverige relativt andra 
europeiska länder ökar mängden som söker sig just hit för att söka asyl. Vi ska 
naturligtvis värna asylrätten. Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Det slappa 
regelverket kring arbetskraftsinvandring öppnar dock upp för att asylrätten 
missbrukas av individer som saknar asylskäl. 
Därtill pågår handel med arbetstillstånd där människor utnyttjas av arbetsgivare i 
Sverige, vilket rapporterades av SVT 2019-02-13 . Undertecknad har känner själv 
till fall där individer haft falska anställningsavtal som grund för arbetstillstånd och 
själva fått betala arbetsgivarens sociala avgifter samt skatt på en lön som inte 
finns. Detta har finansierats med svart arbete och genom att klara sig med en 
mycket låg levnadsstandard relativt resten av det svenska samhället. 
Arbetstillfällen i yrken där det är låg tröskel till att lära sig jobbet, såsom 
köksbiträde eller städare ska inte gå till arbetskraftsinvandrare utan då hellre till 
arbetslösa i Sverige, varav många har kommit hit som flyktingar. Människor ska 
inte fara illa och utnyttjas i en handel med arbetstillstånd. I Sverige ska vi ha en 
invandring som är hållbar både socialt och ekonomiskt. Klarar vi det banar vi väg 
för att andra länder ska ta efter och göra sin del i att ta emot flyktingar. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partidistriktet ska verka 

för att Sverige ska återgå till ett system med 

arbetsmarknadsprövning, där arbetstillstånd ges till de 

branscher där det råder brist på arbetskraft. 

Alfred Guirguis 



Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Eeva 
Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

 

Samlat utlåtande över motion nr 41 och 51 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 41 och 51 

Carina Paulsson 

Partidistriktets styrelse delar motionärens oro över att vi har den mest makalösa 
liberala arbetskraftsinvandringpolitik som skapats i Europa. Vi kan inte ha ett 
system där jobb som kan göras av nyanlända eller arbetslösa görs av personer 
som hämtas från andra kontinenter. Det är dåligt för de personer som utnyttjas i 
ett sådant system, det är dåligt för den svenska modellen. Lagen om 
arbetskraftsinvandring skapades av Alliansen och Miljöpartiet 2008 och tog bort 
det mesta av regleringar runt arbetskraftsinvandring för personer utanför EU. 
Lagens stora nyhet var att statens uppskattning av behovet av arbetskraft, som i 
40 år hade styrt arbetskraftsinvandringen, skulle tas bort. I stället skulle 
Sveriges arbetsgivare fritt själva få bestämma över svensk 
arbetskraftsinvandring. LO och Socialdemokraterna varnade för att ett sådant 
system skulle utnyttjas av arbetsgivare för att ta hit billig utländsk arbetskraft för 
att öka vinsterna och pressa ned löneutvecklingen. Det var precis vad som 
hände och nu kan vi se att det sker en rovdrift på utsatta människor och där 
individen själv får stå för riskerna och skrupelfria arbetsgivare kommer undan. 
Idag är Sverige ett unikum med sin lag om arbetskraftsinvandring där 
arbetsgivaren och inte staten får rätt att besluta över vilka som ska få komma till 
landet och jobba. 
Motionären tar vidare upp hur asylrätten utnyttjas på ett sätt som det kanske 
inte var tänkt, och poängterar att den är viktig att den är fortsatt human. 
Självklart vill vi värna om asylrätten som är en mänsklig rättighet. Det är dock 
inte rimligt att regelverket är bland det slappaste som existerar i Europa för 
arbetskraftsinvandringen. Så det är en nödvändighet att lagstiftningen kring 
arbetskraftsinvandring regleras upp för att stävja arbetslivskriminalitet, osund 
konkurrens, dumping av schysta villkor och exploatering av utsatta människor. 
Regeringen har vart tydliga med att det är helt orimligt att fortsätta den här 
inslagna vägen där vi importerar arbetskraft från andra sidan jorden till 
lågkvalificerade yrken inom restaurangbranschen, städbranschen och bl.a. 
gröna näringar. Vi har redan arbetskraft att anställa som är nyanlända eller 
arbetslösa. Fackföreningarna har påpekat och varnat för lönedumping och 
exploatering av människor som i slutändan leder till utanförskap och 
arbetskriminalitet. Dessutom pekar mycket på att vi idag inom flera områden fått 
en irreguljär arbetsmarknad. Vilket är mycket olyckligt om det i sin tur bidrar till 
att arbetsgivare och arbetstagare mister tilltron till en modell som borde kunna 



vara både human och relevant. Distriktstyrelsen tycker det är oerhört viktigt och 
nödvändigt att Socialdemokraterna håller i 

 

den här frågan och påverkar att det sker en förändring till en reglerad 

arbetskraftsinvandring.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion ID1077, nr 51. 

  



Nr52 / ID975 

Motion nr 52 

Avskaffa allmän visstidsanställning 

Huddinge  

Område: Framtidens arbetsmarknad 

Motivering 

Otrygga anställningar är förödande för de människor som har den 
anställningsformen. Det krävs en trygghet på arbetsmarknaden för att 
arbetstagarna ska må bra. Allmänvistidsanställningar skapar ekonomisk och 
psykisk otrygghet. Återgå till det som var innan allmänvisstidsanställningar 
infördes. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partiet skall verka för att 

avskaffa anställningsformen allmänvisstid i LAS. 

Kamile Ünver 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 52 

Carina Paulsson 

Utlåtande för nr 52, ID1028 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att anställningsformen 
anställd på visstid utnyttjas i stor utsträckning. Det har vuxit fram en 
visstidsnorm framförallt inom tjänstesektorn. I det senaste valet gick 
Socialdemokraterna till val på att avskaffa allmän visstidsanställning. Vilket är 
bra och i den riktlinje som behövs för att få säkrare anställningar och där 
människor kan leva på sin lön och veta hur morrondagen ser ut. Det ska inte 
vara så enkelt som det är idag att utan anledning kunna anställa på visstid. 
Och vi kan vara överens om att det är ett träsk att under flera år kunna arbeta 
och ändå inte få en tillsvidareanställning eller de korta smsanställningarna som 
unga människor måste förhålla sig till.  



Det måste finnas skäl till att kunna visstidsanställa. Sedan den 1 maj 2016 är 
det inte längre möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra i all evighet. 
En allmän visstidsanställning omvandlas nu till en tillsvidareanställning om 
arbetstagaren varit anställd på allmän visstid i mer än två år. Detta gäller inte 
bara om det sker inom en tidsram om fem år, utan också om det sker under en 
längre period än så om tidsbegränsade anställningar följt på varandra utan 

 

uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.  
Den nya regeln har inneburit starkare skydd för den anställde och sätter stopp 
för eviga visstider, men arbetsgivare kan fortfarande anställa utan att ange ett 
sakligt skäl. Arbetstagarnas villkor ska stärkas har Socialdemokraterna 
beslutat och det ska finnas objektiva skäl för tidsbegränsade anställningar. 
Även om de lagändringar som trätt i kraft efter kongressbeslutet stärkt 
arbetstagarnas villkor så finns anställningsformen allmän visstid kvar. Partiets 
kongressbeslut innebär att anställningsformen allmän visstid ska tas bort ur 
lagen eller regleras via kollektivavtal. Det betyder att det ska finnas ett 
godtagbart skäl för en visstidsanställning. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion nr 52 besvarad. 

  



Nr53 / ID974 

Motion nr 53 Enskild motion 

30 timmars arbetsvecka Område: Framtidens 

arbetsmarknad 

Huddinge  

Motivering 

Det är dags att anpassa våra arbeten utifrån den samhällsstruktur samt 
arbetsbelastning som råder på arbetsmarknaden. Vi behöver jobba färre timmar 
för att orka med livet i övrigt. 40 timmars veckan har gjort sitt och har funnits i 
nästan 100 år, vi behöver en mer modern arbetstidslag som främjar arbetarnas 
välmående. Ett sätt att göra det är att införa 30 h vecka i arbetstidslagen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partiet 

undersöker möjligheten till att införa 30 h arbetsvecka. 

att Medlemsmötet för Socialdemokraterna i Huddinge tar motionen som sin och 
skickar den till distriktskongressen 

Kamile Ünver 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva 
Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

 

Samlat utlåtande över motion nr 47, 49 och 53 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 47, 49 och 53 

Carina Paulsson 

Motionerna tar alla upp på något sätt att korta ner den nuvarande lagstadgade 
arbetstiden som är 40 timmar per helgfri vecka för heltid. Det har funnits många 
skäl över åren att diskutera arbetstiden kontra den lediga tiden. Skäl som vila 
och rekreation, tid för att umgås med nära och kära, tid för att ta del av kultur och 
sociala sammanhang och inte minst för hälsans skull. Från 1900-talet till in på 
2000-talet har arbetstiden förkortats genom lagstiftning och kollektivavtal som 
förkortad normalarbetstid, införandet av femdagarsveckan, beslut om föräldra- 



och studieledigheter och en sänkning av pensionsåldern som var viktiga beslut 
på riksdagsnivå. Parterna på arbetsmarknaden har genom kollektivavtal förkortat 
arbetstiden genom exempelvis semesteröverenskommelse, förkortad arbetstid 
för skiftarbetare och förkortad arbetstid via arbetstidsbanker. Det har också gjorts 
försök med sextimmarsdagar 

 

främst i vård och omsorg inom vissa kommuner men också inom bilindustrin. 
Försöken har skett under olika tidsramar men generellt har det gett en bra 
effekt produktivitetsmässigt och på kort sikt ett gott hälsofrämjande aspekt, 
även om arbetstiden har kortats. Men precis som motionärerna nämner har 
den lagstadgande normalarbetstiden inte förändrats på över 40 år. Samtidigt 
som vi kan se att möjligheterna via kollektivavtal förkorta arbetstiden ser väldigt 
olikt ut inom avtalsområden. Dessutom har de breda politiska diskussionerna 
inte handlat om att förkorta arbetslivet utan tvärtom. Politiska beslut har istället 
gett oss högre pensionsålder. Lönearbetet ska ge utdelning i både inkomst 
men också en solidarisk välfärd. Den ekonomiska välfärden hänger ihop med 
arbetsmängden och produktiviteten. Alltså hur mycket vi arbetar och vad det i 
sin tur skapar i värde. Motsättningen kommer att handla om fördelningen av 
samhällets ökade tillväxt i reala löner och kortare arbetstid. Så kampen är viktig 
och som alltid ska föras och i synnerhet från fackets sida om hur fördelningen 
ska ske när det sker en produktivitetsökning. Människan har alltid strävat efter 
frihet och välstånd och valet mellan kortare arbetstid och ökade materiella 
möjligheter blir svårt. Vad är vi beredd att göra avkall på? Över tid har den 
materiella standarden vuxit och arbetstiden blivit kortare. Det finns en konflikt i 
frågan om arbetstiden; vill vi arbeta mycket för att ha råd med vår materiella 
välfärd samtidigt som vi vill vara lediga för vårt psykiska och fysiska 
välbefinnande. Men en arbetstidsförkortning måste betalas på något sätt. En 
förkortning av arbetstiden med exempelvis två timmar i veckan motsvarar 5 
procent av det reala löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna 
skatteintäkter räknas in. Dessutom kommer den service som samhället 
tillhandahåller i form av förskolor, sjukhus, skolor och äldrevård att minska med 
5 procent eftersom personalen där arbetar två timmar mindre i veckan. Då har 
vi att välja på en minskad offentlig service i samma omfång eller höja skatterna. 
Arbetstidstidslagen reglerar inte den dagliga arbetstiden utan veckoarbetstiden 
på 40 timmar heltid. Detta ligger till grund för hur kollektivavtalen är formade 
men förstås utifrån olika branscher som har sina förutsättningar och önskemål 
om hur arbetstiden ska förläggas. Arbetstidsfrågan har under många år 
diskuterats och den är inte alldeles enkel. Få fackförbund driver frågan om 
förkortad heltidsnorm. De som gör det är främst mansdominerade fackförbund 
inom LO-kollektivet. Stora kvinnodominerade fackförbund inom LO säger i 
stället att ofrivillig deltid är ett större problem och att medlemmarnas rätt till 
heltid är en viktigare prioritering än arbetstidsförkortning. Det handlar också om 
att i första hand lösa den tunga arbetsbelastningen genom rätt bemanning, 
rätten till heltid och rast/paus för återhämtning. Slutsatsen är inte att 
arbetstidsförkortningar är felaktiga, tvärtom visar den fackliga historien att LO 
och förbunden rest kraven om en kortare arbetstid. Men lagstiftning är inte det 
facket förordar utan arbetstidsförkortning genom kollektivavtal. Men det handlar 
om att genomföra kraven vid rätt tillfälle och i lämplig omfattning.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1065, ID1029, nr 53. 

Nr54 / ID1042 

Motion nr 54 

Förläng Roslagsbanan till Norrtälje 

Sollentuna  

Område: Framtidsregion Stockholm 



Motivering 

De senaste åren har Socialdemokraterna varit väldigt tydliga med att hela landet 
ska leva och inte bara Stockholm och klimatåtgärderna mer. Roslagsbanan är en 
ryggrad i stora delar av den kollektiva trafiken i den norraostliga delen av 
regionen. Idag är det väldigt svårt för Norrtäljebor att pendla till Stockholm därför 
väljer allt fler att åka bil fram och tillbaka. Idag finns det redan ett markreservat för 
eventuella beslut om att bygga ut Roslagsbanan mot Norrtälje. Det som saknas är 
ett politiskt beslut. Investeringen skulle både leda till minskat utsläpp, 
klimatpåverkan och större samhällsnytta. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Att Regionen ska 

verka för att Roslagsbanan förlängs till Norrtälje 

Malik Siyan 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-25, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Joakim Jonsson 

joakim.jonsson@sollentuna.se 

0739151022 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 54 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen ställer sig till fullo bakom den nationella politik som partiet 
driver om att hela landet ska leva och att klimatomställningen är central. För 
vår del som partidistrikt är det därför lika självklart att hela länet ska utvecklas. 
Regiongruppens trafikpolitiker har därför utarbetat en vision som beskriver vår 
strävan: ”Vi ska nå klimatmålen och göra 
Stockholmsregionen jämlik. Därför måste kollektivtrafiken bli snabb, pålitlig och 
attraktiv så att hela Stockholms län utvecklas”. 

En stabil, välanpassad kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att uppnå 
detta på ett hållbart och klimatsmart sätt. Däremot menar distriktsstyrelsen att 
en utbyggnad av Roslagsbanan till Norrtälje inte är bästa sättet att uppnå detta.  



Roslagsbanan har varit, och kommer fortsatt att vara, en av de viktigaste 
förbindelserna i den nordöstra delen av länet. Nordostsektorn har idag en hög 
andel resor som görs med bil med ökad trängsel på vägarna som följd. I 
Region Stockholm har utbyggnad av Roslagsbanan beslutats i två etapper till 
en beräknad total kostnad av 9,5 miljarder. Det innefattar utbyggnader av 
dubbelspår, upprustning av banan, en ny depå, modernisering av befintliga 
samt köp av nya tåg. Programmet innebar möjlighet till stabil kvartstrafik på 
banans bägge grenar.  

Utöver utökad trafik så har under åren diskuterats förlängningar av 
Roslagsbanan till såväl centrala delar av Stockholm som till Rimbo och 
Arlanda. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda har utretts av landstinget i 
en förstudie vilken visade negativt resultat.  

Det avtal om storstadsåtgärder i Stockholm som undertecknades år 2017 
innehåller en förlängning av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan. Detta 
under förutsättning att det är tekniskt möjligt och samhällsekonomiskt 
försvarbart. Under hösten 2019 träffades också överenskommelse mellan 
Region Stockholm och berörda kommuner att tidigarelägga utredningsarbetet 
att påbörjas år 2020 mot tidigare år 2026 genom en förskottering från 
kommunerna. 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att utbyggnaden av kollektivtrafiken 
är viktig i nordostsektorn. Vår ambition som parti ska vara att lyfta fram 
kollektivtrafiken som en förutsättning för både jobb, tillväxt och 
bostadsbyggande. Vi är också det parti som har en trovärdig finansiering och 
som väljer smarta utbyggnader som förbättrar kollektivtrafiken genom 
kostnadseffektiva lösningar och samhällsekonomiska utbyggnader.  

När Moderaterna slarvat med styrning av investeringar och försatt Region 
Stockholm i ekonomisk knipa behöver vi vara de som vågar prioritera. En rad 
investeringar har de senaste åren blivit kraftigt fördyrade på infrastruktursidan. 
Den största fördyringen gäller utbyggnad av tunnelbanan till Nacka, 
Arenastaden och Barkarby inom ramen för Stockholmsförhandlingen. För 
utbyggnaden ansvarar Region Stockholm och trots tidiga varningssignaler från 
revisorerna vidtog inte den moderatstyrda regionen åtgärder i tid. Fortfarande 
är det ovisst hur fördyringarna på 12 miljarder ska hanteras och diskussioner 
förs mellan berörda kommuner, Region Stockholm och regeringen. 

Att i detta läge ställa sig bakom ett förslag till utbyggnad av Roslagsbanan till 
Norrtälje anser inte distriktsstyrelsen vare sig är ekonomiskt försvarbart, 
politiskt ansvarstagande eller ens fördelaktigt för resenärerna. 

Buss 676 går idag från Tekniska högskolan till Norrtälje station, en resa som 
tar lite drygt en timme. Det är den busslinje som har högst kundnöjdhet. Den 
har väldigt få stopp, bordsplatser och WiFi. Jämförelsevis tar det idag ca 50 
minuter att åka Roslagsbanan från samma plats till slutstationen Kårsta (den 
station som ligger närmast Norrtälje). På ungefär samma tid tar man sig alltså 
bara två tredjedelar av vägen till Norrtälje med Roslagsbanan jämfört med 
buss 676. 



Snarare behövs fler infartsparkeringar (något Norrtälje arbetarekommun och S i 
Region Stockholm föreslagit) som gör att ännu fler norrtäljebor kan ställa bilen 
för att sedan ta bussen till Stockholm.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 

att avslå motion ID1042. 

  



Nr55 / ID1124 

Motion nr 55 

Dags för östlig kollektivtrafiklänk! 
Värmdö  

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Det brukar sägas att Stockholm är en av få europeiska huvudstäder som idag 
saknar en ringled. Infrastrukturen i länets östra del är rejält underdimensionerad 
och eftersatt jämfört med övriga delar av länet, och vi ser att en östlig förbindelse 
är avgörande för hela regionens framtida utveckling. 

Det är av det skälet som vi socialdemokrater i Nacka och Värmdö länge har drivit 
frågan om en östlig förbindelse, och på senare år har vi drivit på för att denna väg 
skulle ger företräde för kollektivtrafik, inte bara av klimatskäl utan också av 
framkomlighetsskäl. 

En trafiklänk som ger företräde för kollektivtrafik ökar inte bara framkomligheten 
för nacka- och värmdöbor, utan den bidrar till fler bostäder, stärkt konkurrenskraft 
och fler arbetstillfällen i vår del av regionen. Totalt berörs närmare 1,5 miljoner 
stockholmare av ett bättre fungerande trafikflöde med en östlig länk. 

Staten har i sin infrastrukturplan för 2018 - 2029 inte med en Östlig förbindelse. 
Det är beklagligt, inte minst mot bakgrund av att de östra länsdelarna tillhör några 
av de snabbast växande delarna av Sverige. Vi kan inte blunda för det faktum att 
fler och fler människor kommer att behöva förflytta sig i länets östra delar och till 
och från Stockholms innerstad. 

Vi har sett framför oss att Östlig förbindelse ska kunna nyttjas av både privatbilar 
och kollektivtrafik men där kollektivtrafik ges företräde. Det finns redan sådana 
lösningar, exempelvis i Ekerö där vissa körfält kan nyttjas av enbart kollektivtrafik 
under rusningstrafik. Vi är också öppna för att diskutera så kallade reversibla 
körfält så att kollektivtrafiken får egna körfält som byter riktning beroende på 
trafikflödena under dygnets olika timmar. 

Vi anser att det är viktigt att vända på varje sten för att få till en östlig förbindelse. 
Diskussionen om en östlig förbindelse har hittills handlat om en tunnellösning i 
innerstadens omedelbara närhet. 

2016 biföll distriktskongressen en motion om att en östlig förbindelse etableras 
som en kollektivtrafiklänk. Men alltsedan det så kallade Dennispaketet 
presenterades har diskussionen handlat om en tunnel under Saltsjön mellan 
Nacka och Stockholm där Södra och Norra länken ska kopplas samman. 

En bredare kollektivtrafiklösning än bara en biltunnel under Saltsjön behöver 
utredas för att komma ifrån dagens politiska låsningar. En sådan utredning kan titta 



på lösningar ovan jord och system där kollektivtrafiken prioriteras under rusningstid 
men där också framtidens fossilfria och eldrivna bilar får en förbättrad 
framkomlighet. I utredningen behöver olika typer av trafik tas med, bland annat 
personbilstrafik, spårtrafik, BRT (Bus Rapid Transit) eller annan typ av 
kollektivtrafik men även cykel- och gångtrafik. 

Det är hög tid att utreda en trafiklösning som ett alternativ till en tunnel under 
Saltsjön så att alla tänkbara lösningar ligger på bordet för att tas med i kommande 
planer från staten och regionen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att kongressen ger regiongruppen i 
uppdrag att verka för en utredning av en östlig kollektivtrafiklänk ovan jord 

att kongressen ger länsriksdagsbänken i uppdrag att verka för en utredning av en 
östlig kollektivtrafiklänk ovan jord 

att kongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att föra dialog med 
Stockholms arbetarekommun om behovet av en utredning av 
en östlig kollektivtrafiklänk ovan jord 

Carl Kangas, Karin Voltaire, Sandro Wennberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-12-02, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andrine Winther 
andrine.winther@socialdemokraterna.se 
070-5868434 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 55 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen tackar för en intressant och nytänkande motion i en fråga 
som många av oss anser är mycket viktig för Stockholmsregionen. 
Socialdemokraterna i Stockholms län har sedan tidigare beslutat att bygga 
östlig förbindelse men att utbyggnaden av tunnelbanan är prioriterad. 
Landstingsgruppen fick i uppdrag av kongressen att verka för att Östlig 
förbindelse etableras som kollektivtrafiklänk. 

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Socialdemokraterna i landstinget varit 
drivande för att även BRT ska vara ett alternativ på en östlig förbindelse. 
Socialdemokraterna i Region Stockholms hållning har liksom övriga partier varit 
att Regionen inte finansierar utbyggnad av vägar, men däremot är beredda att 
trafikera med kapacitetsstark busstrafik. Även en möjlig spårvägskoppling har 
utretts. Detta bygger dock på att Spårväg city färdigställs, ett projekt som 
saknar finansiering och som regiongruppen tagit ställning emot.  



Förhandling om utbyggnad av Östlig förbindelse inom ramen för 
Sverigeförhandlingen avslutades under 2017 då varken Nacka, Värmdö, 
Stockholms stad eller Stockholms läns landsting var intresserade av att 
medfinansiera en utbyggnad. Olika formera av vägavgift eller 
trängselskattefinansiering har inte bedöms vara realistiska för att finansiera 
projektet. Projektet Östlig förbindelse har därefter skjutits upp på obestämd tid 
tills finansiering kan vara möjlig. Staten har dock säkrat framtida utbyggnad 
genom att arkivera projektet och uppföra riksintressen som förhindrar 
byggnation som skulle omöjliggöra projektet i framtiden. Östlig 

 



förbindelse ligger även kvar som en utpekad brist i regeringens nationella plan 
för infrastrukturen. 

Finansieringen kan fortsätta vara ett problem då flera stora infrastrukturprojekt 

i 
Stockholmsregionen blivit dyrare än väntat, inte minst utbyggnaden av 
tunnelbanan till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Fördyrningarna kommer i 
någon form att dra resurser från framtida utbyggnader av ny infrastruktur vilket 
kan komma att påverka möjligheten att i framtiden finansiera Östlig 
förbindelse. 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas observation att byggnation av en tunnel 
har varit det givna alternativet sedan Dennispaketet. Ett av skälen är intrånget 
som annars skulle vara nödvändigt i nationalstadsparken och broars påverkan 
på sjötrafiken till och från Stockholm. Andra aktörer har visat på andra alternativ, 
varav inga har utretts av Trafikverket eller Region 
Stockholm. Naturskyddsföreningen har exempelvis påtalat att nu gällande 

sträckningen av 

Östlig förbindelse är för central och leder trafik till Stockholms innerstad, 

närmare bestämt 
Värtahamnen som kommer att bli bostadsområde. I stället menar de borde en 
tunnel från Saltsjöbadsleden, via Lidingö till E18 vid Bergshamraleden utredas. 
En sådan skulle inte påverka nationalstadsparken. Stadsbyggnadsföreningen 
YIMBY Stockholm tagit fram ett omfattande förslag på en ”Österbro” från 
Nacka Strand/Jarlaberg till Norra Djurgården vidare till Gärdet och Norra 
Länken. Förslaget är utformat i Golden gate-stil med såväl fyra körfält i ett 
nedre plan för bil samt kollektivtrafik och cykel och gång upp på bron. 

Distriktsstyrelsen menar att motionens förslag är intressant likväl som andra 
alternativ som framkommit under åren. Samtidigt riskerar nya utredningar att 
ytterligare försvåra denna redan komplicerade fråga. Ovan jord alternativ 
riskerar skapa ny debatt kring påverkan av stadsmiljön och dessutom att 
ytterligare förskjuta processen i tid.  

De båda partidistrikten i Stockholmsregionen gjorde tydliga prioriteringar i 
samband med nationell plan. Vissa av dessa objekt kom inte med som 
exempelvis Stockholmsbågen, samt att exempelvis Tvärförbindelse Södertörn 
ännu saknar halva finansieringen. Detta tillsammans med omfattande 
fördyringar inom flertalet infrastrukturinvesteringar (där samtal just nu förs 
mellan Region Stockholm, regeringen och i flera fall berörda kommuner om att 
finna lösningar) gör att distriktsstyrelsen anser att nya utredningar kring Östlig 
förbindelse i nuläget inte är politiskt klokt för regionen som helhet. Detta skulle 
snarare riskera utbyggnaden och den relation som finns med Stockholms 
partidistrikt i frågan. 

Distriktsstyrelsen är därför övertygade om att kongressens beslut från 2016, 
där kongressen beslutade att ge regiongruppen (fd landstingsgruppen) i 
uppdrag att verka för att en östlig förbindelse etableras som en 
kollektivtrafiklänk, är ett väl avvägt och bra beslut. I beslutet ingick också att 
föra dialog med Stockholms arbetarekommun om behovet av att skapa 



regionala förutsättningar för en östlig förbindelse. Något som kontinuerligt sker 
och bidrar till en socialdemokratisk samsyn för partiet i Stockholmsregionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1124. 

Nr56 / ID1119 

Motion nr 56 

Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärerna 



Järfälla 

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort flera förbättringar för 
pensionärer. Bland annat börjat avskaffa den så kallade pensionärsskatten, 
skillnaden mellan lön och pension, och höjt bostadstilläggen till våra äldre. Mycket 
har gjorts och är på väg att göras. 

Ändå finns fattigpensionärer i Sverige och i Stockholmsområdet. Trots att vi bor i 
landets kanske rikaste region finns fattigpensionärer även här. Det är ett ord som 
inte borde finnas i ordboken. 

Vi måste göra vad vi kan för att förbättra de äldres ekonomiska situation i Region 
Stockholm. En avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer hade underlättat för många 
som har svårt att få det att gå ihop, samtidigt som det stärker deras rörelsefrihet. 
Vi socialdemokrater kan se till att fattigdom bland pensionärerna försvinner från 
Sverige, och gratis SL-kort är ett steg i den riktningen. 

Mot bakgrund i ovanstående yrkar jag: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik för alla pensionärerna i Region 
Stockholm 

Naim Kelmendi 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Victor Harju 

victor.harju@sll.se 

0707374767 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 56 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen tackar för en angelägen motion vars krav varit uppe för 
motionshantering i Stockholms läns partidistrikt vid många tillfällen, senast vid 
förra årets distriktskongress. 



Problemet med en del pensionärers svaga ekonomiska situation är mycket 
komplext och kräver åtgärder på flera olika plan. Här är avgifterna i 
kollektivtrafiken en del. Pensionärer ska självklart ha samma rätt och möjlighet 
att resa kollektivt som andra. Bland pensionärerna finns några av våra mest 
ekonomiskt utsatta men även de med högre inkomst.  

Motionens intentioner är goda och strävar efter att ge pensionärer bättre 
förutsättningar till ett mer aktivt liv och få bort fattigdomen bland pensionärer. 
Distriktsstyrelsen anser dock inte att det är genom gratis kollektivtrafik som 
fattigdom avskaffas, oavsett om det gäller pensionärer eller andra grupper i 
samhället.  

Som motionären själv tar upp i sin motion har den socialdemokratiskt ledda 
regeringen tagit ett antal viktiga steg för att ge alla pensionärer möjlighet att 
leva ett gott liv på ålderns höst. Bland annat har pensionen för de med lägst 
inkomstpensioner har höjts, garantipensionen och bostadstillägget har 
förbättrats. Målet för vårt parti är att den samlade pensionen för vanliga 
löntagare ska vara 70 procent av slutlönen. Det är genom ekonomisk 
fördelningspolitik, rätten till ett arbete med en god inkomst och ett 
pensionssystem som ger alla en värdig möjlighet att leva på sin pension, som 
vi avskaffar fattigdomen bland pensionärer.  

Stockholms län behöver fler resenärer som reser kollektivt. Kollektivtrafikens 
andel av de motoriserade resorna i regionen måste öka för att minska 
privatbilismen och klara de nationella och regionala klimat och miljömålen. 
Prognoserna visar ny beklagligt nog istället en kraftig ökning av bilismen i vårt 
län fram till år 2030.  

Prissänkningar, eller som i motionens krav avgiftsfrihet, måste därför ställas 
mot behovet av utökad kollektivtrafik och avgörande investeringar som måste 
ske för att bygga ut kollektivtrafiken i hela vårt län. Stockholmsregionen växter 
enligt prognoserna med cirka en 
halv miljon invånare fram till år 2030. Ska vi få fler att vilja åka kollektivt måste 
kollektivtrafiken bli snabb, pålitlig och attraktiv. 

Kollektivtrafikens finansiering är en komplex fråga med många olika 
dimensioner. 

Målsättningen för Socialdemokraterna i Stockholms län är att hålla priset så 
lågt som möjligt för alla och samtidigt expandera kollektivtrafik som möjliggör 
ökad tillväxt, en fungerande arbetsmarknad och att klara åtagandena för miljö- 
och klimatmålen.  

Styrelsens generella inställning till hur kollektivtrafiken ska finansieras är att 
dagens målsättning, där hälften finansieras med skatt och hälften med 
biljettintäkter, är bra. Samtidigt finns det skäl att se över hur regionens fortsatta 
behov av utbyggd kollektivtrafik ska kunna finansieras. Ständigt fördyrade 
investeringar med höga kapitaltjänstkostnader som följd riskerar att leda till 
underskott. Vid senaste årsskiftet höjdes återigen SL taxan för att klara att 
balansera ekonomin. 



Ordinarie taxor bör även fortsatt kombineras med rabatter för vissa grupper, 
däribland pensionärer. Varje prissänkning måste dock ställas mot behovet av 
utökad kollektivtrafik och de stora ekonomiska utmaningar som SL står inför. Vi 
behöver arbeta med fler konstruktiva förslag som ökar antalet betalande 
resenärer i kollektivtrafiken för att kunna upprätthålla dagens nivå och 
framförallt för att kunna bygga ut kollektivtrafiken och höja kvaliteten. Vi måste 
också samtidigt arbeta för att öka produktiviteten i kollektivtrafiken.  

Som ett resultat av tidigare debatter på bland annat distriktskongresser har den 
socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm föreslagit införande av ett 
lågtrafikkort att gälla mellan cirka kl 9.30 och 15.30 på vardagar, samt dygnet 
runt på helger. Lågtrafikkortet 

 

skulle göra det möjligt för alla som kan resa utanför rusningstid att resa till 

lägre pris. 
Styrelsen anser att lågtrafikkortet är ett bra sätt att göra det möjligt för fler att 
resa på tider då kollektivtrafiksystemet har lägre antal resande.  

Idag finns en majoritet av partierna i Regionfullmäktige som uttalat att de vill se 
ett införande av ett lågtrafikkort. Trots detta har den blågröna majoriteten valt 
att inte bifalla de förslag vi lagt i frågan. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1119. 

  



Nr57 / ID1112 

Motion nr 57 

Gång- och cykelvägar vid 

landsbygdsskolor 

Norrtälje  

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Stockholmsregionen innehåller tät stadsbebyggelse och landsbygd, skärgård och 
näringslivskluster. För oss socialdemokrater är det självklart att hela regionen ska 
leva, och att det ska gå att leva både tryggt och klimatsmart överallt i regionen. 
Genom våra landsbygdsbyar finns genomfartsvägar med blandad tung- och lätt 
trafik. Ofta är vägarna smala, kurviga och med dålig sikt. De saknar dessutom 
ofta vägrenar, och är inte dimensionerade för dagens trafikflöden. Samtidigt bor 
och verkar människor i samhällen längsmed dessa vägar, och har en närmiljö 
som inte är trygg och säker att röra sig i. Att föräldrar inte vill släppa iväg barnen 
ut på vägarna på cykel eller till fots är högst begripligt. Istället använder man bilen 
och skjutsar barnen till och från skolan, trots ibland väldigt korta avstånd. 

För att få skolskjuts till våra landsbygdsskolor krävs att barnet ska bo mellan två 
och fyra kilometer från skolan, beroende på barnens ålder. Det innebär att många 
barn som inte har rätt till skolskjuts inte har en säker trafikmiljö på vägen till 
skolan. Ofta finns dessutom en idrottsplats nära skolan, och samma 
skjutsproblematik gäller för barnens idrottsträningar. 
Gång- och cykelvägar behövs nära landsbygdsskolor och idrottsanläggningar av 
flera skäl: Trafiksäkerheten: Det är självklart att barn och bilar ska röra sig på 
separata vägar. Mycket trafik nära skolorna i kombination med att det saknas 
gång- och cykelvägar ger en trafikfarlig miljö. Klimatpåverkande utsläpp: Många 
korta körningar ger upphov till stora utsläpp. Det ska givetvis gå att leva 
klimatsmart även på landsbygden. 
Privatekonomin: Att skjutsa barnen till och från skolan kostar och kan bidra till att 
familjer på landsbygden behöver ha två bilar.  
Jämlikhet mellan stad och land: Trafiksäkerheten är lika viktig i hela regionen. Att 
anlägga gång och cykelvägar nära skolor ger människor lika förutsättningar och 
samma trygghet oavsett var i regionen man bor, samt gör mindre orter på 
landsbygden mer attraktiva.  
Folkhälsan: Flera studier visar att våra barn rör sig för litet. Att gå eller cykla till 
skolan istället för att åka bil skulle ge välbehövlig motion. 

På landsbygden är Trafikverket i allmänhet väghållare; inte kommunen som i 
tätorterna. 

Trafikverket ansvarar även för säkerheten och för att trafiken löper smidigt. Det är 
Trafikverket som ska bygga och underhålla gång- och cykelvägar i dessa 
områden. Men utbyggnaden av gång- och cykelvägar går alldeles för långsamt. 
Planeringen i regionen idag tar sikte på att sammanbinda orter över långa 



sträckor. Vi får inte glömma bort landsbygdens speciella förutsättningar i Region 
Stockholm, och vi bör även där lägga fokus på närmiljön och att skapa en trygg 
trafikmiljö. Gång- och cykelvägar kan bidra till att underlätta vardagen för många 
av regionens invånare och dessutom göra det lättare att leva klimatsmart.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Region 

Stockholm ska verka för byggandet av gång- och cykelvägar nära 

landsbygdens skolor och idrottsanläggningar. 

att genom Socialdemokraterna i Stockholms läns riksdagsgrupp verka för 
byggandet av gång- och cykelvägar nära landsbygdens skolor och 
idrottsanläggningar 

Sverker Nyman 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Hanna Stymne Bratt 

norrtalje@socialdemokraterna.se 

0703447073 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 57 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för en angelägen och viktig motion om hur 
det ska kunna gå och leva både tryggt och klimatsmart oavsett var du bor i 
Stockholmsregionen.  

Precis som motionären anser distriktsstyrelsen att gång- och cykelvägar är 
viktiga delar av infrastrukturen, inte minst till och från skolor och där det rör sig 
barn och ungdomar. Vi delar också uppfattningen kring att korta körningar med 
bil idag är ett problem utifrån klimatpåverkan. Faktum är att större delen av 
bilresorna i länet och nationellt är resor som inte är arbetsrelaterade utan just 
fritid och andra privata ändamål. Det pågår därför mycket arbete på detta 
område på både regionalt, nationell och på kommunal nivå.  

I region Stockholm finns det sedan ett antal år tillbaka ett regionalt Cykelkansli 
med syftet att underlätta för länets väghållare att bygga ut det regionala 
cykelvägnätet och möjliggöra en ökad cykling i hela länet. Man arbetar bland 
annat med att uppdatera den regionala cykelplanen som fastställdes 2014.  

I arbetet med den kommande länsplanen som ska fastställas år 2022 kommer 
alla kommuner tillsammans med Region Stockholm kunna lyfta angelägna 
infrastrukturfrågor varav gångoch cykelvägar är en kategori. Stödet till gång- 



och cykelvägar har ökat de senaste åren men fortfarande finns det angelägna 
projekt som inte har kunnat realiseras. Det blir till sist en prioriteringsfråga 
mellan olika angelägna behov som behöver ske och distriktsstyrelsen anser att 
dessa avvägningar behöver ske samlat.  

På nationell nivå har regeringen infört så kallade stadsmiljöavtal där kommuner 
och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Detta kan bland 
annat användas för investeringar i gång- och cykelvägar vilket också sker.  

Kommunerna har också ett ansvar såväl som delfinansiärer men också genom 
planmonopolet. Kommunernas medverkan i arbetet med den regionala 
cykelplanen kommer därför vara viktigt för att det arbetet ska bli så bra som 
möjligt.  

Distriktsstyrelsen vill notera att motionären argumenterar för att 
avståndsgränser för rätt till skolskjuts påverkar möjligheterna till säker 
trafikmiljö. Det är dock upp till varje kommun att 

 

forma reglerna för skolskjuts och varje elev har rätt att prövas individuellt. 
Kommunens beslut om rätt eller inte till skolskjuts kan överklagas till 
Förvaltningsdomstolen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mycket arbete redan görs på alla 
nivåer för att möjliggöra byggandet av gång- och cykelvägar, även om mycket 
återstår. Distriktsstyrelsen menar därför att motionens förslag ryms inom det 
arbete som nu görs både, nationellt, regionalt och kommunalt. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1112 besvarad. 

  



Nr58 / ID1085 

Motion nr 58 

Dags för östlig kollektivtrafiklänk! 
Nacka  

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Det brukar sägas att Stockholm är en av få europeiska huvudstäder som idag 
saknar en ringled. Infrastrukturen i länets östra är rejält underdimensionerad och 
eftersatt jämfört med övriga delar av länet, och vi ser att en östlig förbindelse är 
avgörande för hela regionens framtida utveckling. 

Det är av det skälet som vi socialdemokrater i Nacka och Värmdö länge har drivit 
frågan om en östlig förbindelse, och på senare år har vi drivit på för att denna 
väg skulle ger företräde för kollektivtrafik, inte bara av klimatskäl utan också av 
framkomlighetsskäl. 

En trafiklänk som ger företräde för kollektivtrafik ökar inte bara framkomligheten 
för nackaoch värmdöbor, utan den bidrar till fler bostäder, stärkt konkurrenskraft 
och fler arbetstillfällen i vår del av regionen. Totalt berörs närmare 1,5 miljoner 
stockholmare av ett bättre fungerande trafikflöde med en östlig länk. 

Staten har i sin infrastrukturplan för 2018 - 2029 inte med en Östlig förbindelse. 
Det är beklagligt, inte minst mot bakgrund av att de östra länsdelarna tillhör några 
av de snabbast växande delarna av Sverige. Vi kan inte blunda för det faktum att 
fler och fler människor kommer att behöva förflytta sig i länets östra delar och till 
och från Stockholms innerstad. 

Vi har sett framför oss att Östlig förbindelse ska kunna nyttjas av både 
privatbilar och kollektivtrafik men där kollektivtrafik ges företräde. Det finns 
redan sådana lösningar, exempelvis i Ekerö där vissa körfält kan nyttjas av 
enbart kollektivtrafik under rusningstrafik. Vi är också öppna för att diskutera så 
kallade reversibla körfält så att kollektivtrafiken får egna körfält som byter 
riktning beroende på trafikflödena under dygnets olika timmar. 

Vi anser att det är viktigt att vända på varje sten för att få till en östlig förbindelse. 

Diskussionen om en östlig förbindelse har hittills handlat om en tunnellösning i 
innerstadens omedelbara närhet. 

2016 biföll distriktskongressen en motion om att en östlig förbindelse etableras 
som en kollektivtrafiklänk. Men alltsedan det så kallade Dennispaketet 
presenterades har diskussionen handlat om en tunnel under Saltsjön mellan 
Nacka och Stockholm där Södra och Norra länken ska kopplas samman. 

En bredare kollektivtrafiklösning än bara en biltunnel under Saltsjön behöver 
utredas för att komma ifrån dagens politiska låsningar. En sådan utredning kan 



titta på lösningar ovan jord och system där kollektivtrafiken prioriteras under 
rusningstid men där också framtidens fossilfria och eldrivna bilar får en 
förbättrad framkomlighet. I utredningen behöver olika typer av trafik tas med, 
bland annat personbilstrafik, spårtrafik, BRT (Bus Rapid Transit) eller annan 
typ av kollektivtrafik men även cykel- och gångtrafik. 

Det är hög tid att utreda en trafiklösning som ett alternativ till en tunnel under 
Saltsjön så att alla tänkbara lösningar ligger på bordet för att tas med i 
kommande planer från staten och regionen. 

Med anledning av ovanstående yrkas: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att kongressen ger regiongruppen i 
uppdrag att verka för en utredning av en östlig kollektivtrafiklänk ovan jord 

att kongressen ger länsriksdagsbänken i uppdrag att verka för en utredning av en 
östlig kollektivtrafiklänk ovan jord 

att kongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att föra dialog med Stockholms 
arbetarekommun om behovet av en utredning av en östlig kollektivtrafiklänk 
ovan jord 

Khashayar Farmanbar, Carl Kangas 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 58 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen tackar för en intressant och nytänkande motion i en fråga 
som många av oss anser är mycket viktig för Stockholmsregionen. 
Socialdemokraterna i Stockholms län har sedan tidigare beslutat att bygga 
östlig förbindelse men att utbyggnaden av tunnelbanan är prioriterad. 
Landstingsgruppen fick i uppdrag av kongressen att verka för att Östlig 
förbindelse etableras som kollektivtrafiklänk. 

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Socialdemokraterna i landstinget varit 
drivande för att även BRT ska vara ett alternativ på en östlig förbindelse. 
Socialdemokraterna i Region Stockholms hållning har liksom övriga partier varit 
att Regionen inte finansierar utbyggnad av vägar, men däremot är beredda att 
trafikera med kapacitetsstark busstrafik. Även en möjlig spårvägskoppling har 



utretts. Detta bygger dock på att Spårväg city färdigställs, ett projekt som 
saknar finansiering och som regiongruppen tagit ställning emot.  

Förhandling om utbyggnad av Östlig förbindelse inom ramen för 
Sverigeförhandlingen avslutades under 2017 då varken Nacka, Värmdö, 
Stockholms stad eller Stockholms läns landsting var intresserade av att 
medfinansiera en utbyggnad. Olika formera av vägavgift eller 
trängselskattefinansiering har inte bedöms vara realistiska för att finansiera 
projektet. Projektet Östlig förbindelse har därefter skjutits upp på obestämd tid 
tills finansiering kan vara 

 



möjlig. Staten har dock säkrat framtida utbyggnad genom att arkivera projektet 
och uppföra riksintressen som förhindrar byggnation som skulle omöjliggöra 
projektet i framtiden. Östlig förbindelse ligger även kvar som en utpekad brist i 
regeringens nationella plan för infrastrukturen. 

Finansieringen kan fortsätta vara ett problem då flera stora infrastrukturprojekt 

i 
Stockholmsregionen blivit dyrare än väntat, inte minst utbyggnaden av 
tunnelbanan till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Fördyrningarna kommer i 
någon form att dra resurser från framtida utbyggnader av ny infrastruktur vilket 
kan komma att påverka möjligheten att i framtiden finansiera Östlig 
förbindelse. 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas observation att byggnation av en tunnel 
har varit det givna alternativet sedan Dennispaketet. Ett av skälen är intrånget 
som annars skulle vara nödvändigt i nationalstadsparken och broars påverkan 
på sjötrafiken till och från Stockholm. Andra aktörer har visat på andra alternativ, 
varav inga har utretts av Trafikverket eller Region 
Stockholm. Naturskyddsföreningen har exempelvis påtalat att nu gällande 

sträckningen av 

Östlig förbindelse är för central och leder trafik till Stockholms innerstad, 

närmare bestämt 
Värtahamnen som kommer att bli bostadsområde. I stället menar de borde en 
tunnel från Saltsjöbadsleden, via Lidingö till E18 vid Bergshamraleden utredas. 
En sådan skulle inte påverka nationalstadsparken. Stadsbyggnadsföreningen 
YIMBY Stockholm tagit fram ett omfattande förslag på en ”Österbro” från 
Nacka Strand/Jarlaberg till Norra Djurgården vidare till Gärdet och Norra 
Länken. Förslaget är utformat i Golden gate-stil med såväl fyra körfält i ett 
nedre plan för bil samt kollektivtrafik och cykel och gång upp på bron. 

Distriktsstyrelsen menar att motionens förslag är intressant likväl som andra 
alternativ som framkommit under åren. Samtidigt riskerar nya utredningar att 
ytterligare försvåra denna redan komplicerade fråga. Ovan jord alternativ 
riskerar skapa ny debatt kring påverkan av stadsmiljön och dessutom att 
ytterligare förskjuta processen i tid.  

De båda partidistrikten i Stockholmsregionen gjorde tydliga prioriteringar i 
samband med nationell plan. Vissa av dessa objekt kom inte med som 
exempelvis Stockholmsbågen, samt att exempelvis Tvärförbindelse Södertörn 
ännu saknar halva finansieringen. Detta tillsammans med omfattande 
fördyringar inom flertalet infrastrukturinvesteringar (där samtal just nu förs 
mellan Region Stockholm, regeringen och i flera fall berörda kommuner om att 
finna lösningar) gör att distriktsstyrelsen anser att nya utredningar kring Östlig 
förbindelse i nuläget inte är politiskt klokt för regionen som helhet. Detta skulle 
snarare riskera utbyggnaden och den relation som finns med Stockholms 
partidistrikt i frågan. 

Distriktsstyrelsen är därför övertygade om att kongressens beslut från 2016, 
där kongressen beslutade att ge regiongruppen (fd landstingsgruppen) i 
uppdrag att verka för att en östlig förbindelse etableras som en 
kollektivtrafiklänk, är ett väl avvägt och bra beslut. I beslutet ingick också att 



föra dialog med Stockholms arbetarekommun om behovet av att skapa 
regionala förutsättningar för en östlig förbindelse. Något som kontinuerligt sker 
och bidrar till en socialdemokratisk samsyn för partiet i Stockholmsregionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1085. 

Nr59 / ID1081 

Motion nr 59 



Investera i nya vagnar för Saltsjöbanan 

Nacka  

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Saltsjöbanan behöver nya vagnar. De nuvarande vagnarna är med sina 43 år 
slitna och omoderna, och de väsnas mycket jämfört med dagens pendel- och 
tunnelbanetåg. Vagnarna börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd. Det 
kan då bli svårt att uppbringa reservdelar och få extern service, i synnerhet när 
den motsvarande vagnstypen på tunnelbanans röda linje avvecklas inom något 
år. Behovet av nya vagnar är alltså akut. 

De senaste två höstarna har dessutom så många vagnar fått skadade hjul till 
följd av lövhalka att tågtrafiken på Saltsjöbanan har måst ställas in i sin helhet 
under flera veckor. Vad vi vet är det bara Saltsjöbanan i hela länet som drabbats 
av detta. 

De senaste åren har det skett en stor upprustning av Saltsjöbanan för att den 
ska kunna fungera i ytterligare många årtionden framöver: upprustade 
perronger, 
tillgänglighetsanpassningar, bullerskydd, säkerhetssystem för automatiskt 
tågstopp, nya el- och teleanläggningar, upprustat signalsystem, renovering av 
broar och tunnlar, nya kontaktledningar och stolpar, upprustning av depån m.m. 

Vidare investeras i två nya mötesplatser för att möjliggöra tätare trafik. Men för 
att dra full nytta av dessa investeringar och säkerställa den framtida driften 
behövs också moderna och funktionella vagnar, vagnar som inte tar skada vid 
lövhalka. 

Socialdemokraterna i Saltsjöbaden föreslår därför: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktsårskongressen ger partiets 
företrädare i regionen i uppdrag att verka för att Saltsjöbanan snarast förses 
med nya moderna vagnar. 

Erik Svanfeldt 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 



 
 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 59 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen instämmer i vikten av en attraktiv och säker kollektivtrafik 
med vagnparker som klarar av svenskt höst och vinterväder. Som en del i det 
arbetet upprustas Saltsjöbanan, man bygger fler mötesplatser, rustar upp 
depån, spåren och broarna och kommer när arbetet är klart att kunna utöka 
trafiken från dagens 20-minuterstrafik till 12-minuterstrafik. Arbetet omfattar 
också att ett antal vagnar från tunnelbanans röda linje kommer att byggas om 
för att tas i drift på Saltsjöbanan. Alla dessa åtgärder planeras att bli klara 
senast 2026. 

Det har under hösten förekommit problem med lövhalka där trafiken på banan 
ställdes in helt när det var som värst, vid andra tillfällen har trafiken gått med 
ett reducerat antal vagnar med ökad trängsel som följd. De tåg som går på 
Saltsjöbanan idag saknar låsningsfria bromsar och detta gör att de slits ner 
fortare. Detta till skillnad från exempelvis pendeltåg som inte har den typen av 
bromsfunktion. Detta gör att Saltsjöbanan drabbas hårdast av lövhalka. 

Vagnarna är från mitten på 70-talet och den tekniska livslängden kan utifrån 
konstruktion och säkerhet vara många år framöver (just tack vare sin enkla 
tekniska konstruktion). Men viktar man in resenärernas förväntningar jämfört 
med övriga pendeltåg/tunnelbana, resenärskomfort, arbetsmiljö och buller har 
vagnarna nått komfort livslängden. 

Ombyggnationen av vagnarna från röda linjen kommer enligt plan att 
upphandlas under 2020. Men då upphandlingen inte är genomförd är 
trafikeringsstart inte bestämt.  

Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen står inför en stor utbyggnation med 
enorma investeringskostnader som följd. Till det ska läggas att många 
investeringar under ett antal år blivit väsentligt mycket dyrare än beräknat. Den 
moderatledda majoriteten verkar blunda inför det faktum att såväl revisorer 
som förvaltning larmar om snara stora underskott i ekonomin. I det läget krävs 
en stark ekonomisk styrning med långsiktigt hållbara prioriteringar där 
reinvesteringar och nyinvesteringar görs i rätt takt.  

Distriktsstyrelsen delar motionens uppfattning om att Saltsjöbanans 
fordonspark behöver förnyas men menar att det inte kan vara en 
distriktskongress som ska besluta om vilka prioriteringar som bör göras i ett 
trångt ekonomiskt läge. Investeringar behöver som alltid vägas mellan olika 
behov för att få en rättvisande prioritering. Ekonomiskt ansvarstagande och 
samhällsmässiga behov kräver därför djupare analyser än vad som kan ske i 
en motionsbehandling. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1081. 

Nr60 / ID983 

Motion nr 60 

Ändrad betydelse för vägmärket; 

tilläggstavlan, tidsangivelse 



Huddinge  

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

I dag gäller följande för tilläggstavlan: 

Tidsangivelse, anger när anvisningen på ett vägmärke gäller. Används klockslag i 
kombination med andra villkor anger tavlan även när dessa gäller. Svarta eller 
vita siffror utan parantes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. 
Svarta eller vita siffror inom parantes avser vardag före sön- och helgdag. Röda 
siffror avser sön- och helgdag. 
Dessa regler anser jag vara gammalmodiga. I dag tror jag de flesta ser till 
exempel lördagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton mer som helgdag än 
som vardag före son- och helgdag. Jag tror också att de flesta ser dagarna före till 
exempel Långfredag, Första maj, Kristi Himmelsfärdsdag och Sveriges 
Nationaldag som vanliga vardagar. 
I dag används ofta begreppen bankdag och icke bankdag vilket för mig är en 
modernare syn på klassningen av dagar. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att betydelsen 
för vägmärket; tilläggstavlan, tidsangivelse ändras 
till:  

Svarta eller vita siffror utan parantes avser bankdagar.  

Svarta eller vita siffror inom parantes tas bort.  

Röda siffror avser icke bankdagar 

Jan Nordström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 60 

Jens Sjöström 

 



Distriktsstyrelsen tackar för motionen.  

Man kan ha olika synpunkter på vad som är logiskt och inte, vad som är 
modernt eller förlegat och vad som är praktiskt eller krångligt. 

Motionen kräver att distriktskongressen ska besluta om att ändra betydelsen 
för vägmärket ”tilläggstavlan, tidsangivelse. Detta ligger utanför en 
Socialdemokratisk distriktskongress beslutskompetens, även om det är 
Stockholms läns partidistrikt. 

Det är regeringen som fastställer ”Sveriges vägmärken och andra 
anordningar” och den nuvarande vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) gäller 
från den 1 juni 2007. Det är sedan Transportstyrelsen som har bemyndigande 
att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna 
förordning. 

Svenska vägmärken följer i sin tur internationella regelverk för att underlätta 
trafik som rör sig internationellt men även då man privat befinner sig i annat 
land. Det innebär att vägmärkena till största delen är utformade på samma sätt 
i alla europeiska länder (Sverige har några undantag i färgsättning vilket tillåts 
av konventionen). Vägmärken regleras internationellt av FN:s Konvention om 
vägmärken och signaler. 

Även om distriktsstyrelsen välvilligt skulle tolka motionen anses inte detta vara 
en prioriterad fråga att driva för partidistriktet, vare sig nationellt, på EU-nivå 
eller i FN. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 60. 
Nr61 / ID982 

Motion nr 61 

Utred utformningen och införandet av ett 

enkelriktat gångtrafiksystem inom 

kollektivtrafikens stationer och färdmedel 
Huddinge  

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Region Stockholms verkar för att Stockholm ska bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion. Stockholms kollektivtrafik ska i enlighet med rådande 
trafikförsörjningsprogram år 2030 uppfylla flertalet mål inom områdena attraktiva 



resor, tillgänglig och sammanhållen region, effektiva resor med låg miljö- och 
hälsopåverkan, färdtjänstresor och sjötrafik. 
Inriktning för forskning och innovation 2016–2018 beskriver det behov av 
forskning och innovation som har identifierats för att nå målen i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Inriktningen för forskning och innovation 2016–2018 
är ett verktyg bland flera för att föreslå lösningar och öka kunskapen kring hur 
kollektivtrafiken i Stockholmsregionen kan utvecklas.  
Regionens pågående arbete mot trängsel 

Varje dag reser uppemot en miljon resenärer med SL-trafiken. Trafiknämnden, 
trafikförvaltningen samt leverantörerna m.fl. arbetar dagligen för bättre och 
smidigare kollektivtrafik. 
Att så många människor utnyttjar kollektivtrafiken är givetvis bra på många sätt. 
Samtidigt orsakas stor trängsel som behöver hanteras för att möjliggöra ett 
effektivt, smidigt och säkert flöde av resenärernas gångtrafik. Ett av målen i 
Inriktning för forskning och innovation 2016– 2018 inom området "attraktiva resor" 
är just arbetet mot minskad trängsel på buss, pendeltåg och tunnelbana. Ett 
lyckat exempel som kan ha minskat trängseln är införandet av enkelriktade 
spärrar.  
Lisas berättelse 

Resenärerna är väl medvetna att trängseln i kollektivtrafiken består av flertalet 
moment. Resenären Lisa bor i södra Stockholm och pendlar dagligen till stadens 
norra delar. Nedanför återges Lisas upplevelse.  
För det första ska Lisa dagligen ta sig in till pendeltågsstationen. Redan i trappan 
till pendeltågsperrongen stannar hon upp två gånger för att inte kollidera med 
resenärer som springer ner i full fart på samma trappyta där Lisa är på väg upp 
för. Lisa säger att det är farligt om någon mottrafikant springer förbi henne i full 
fart.  
För det andra ska Lisa passera spärren och hon är glad att SL numera har spärrar 
som separerar fotgängare som är på väg ut från kollektivtrafiken och som går åt 
motsatt håll. Enligt Lisa har detta lett till att resenärerna redan innan spärrarna 
placerar sig i led och gångtrafiken blir därmed enkelriktad.  
Lisa har nu passerat spärrarna. Medan Lisas ögon söker sig bort från 
informationstavlan som signalerar en minut till nästa pendeltågsavgång får hon syn 
på en omfattande folkmassa som precis stigit av ett pendeltåg i motsatt riktning. 
Folkmassan är nu på väg mot Lisa och utgången i full fart.  
För de resenärer som skulle med samma pendeltåg som Lisa är det just nu 
omöjligt att passera dörrarna och komma åt perrongen. Lisa är envis och brottar 
sig genom den blåsiga och människofyllda slussen. Lisa springer fram till 
pendeltåget och tar sig genom de stängande dörrarna till pendeltåget som lämnar 
perrongen med en gång. Lisa är glad för sin framgång. 

Lisas akrobatik kunde inte upprepas av andra medresenärer vilket ledde till ett 
missat pendeltåg för deras del.  
Nu gör sig Lisa redo för trängselns fjärde moment. Hon och sin ryggsäck ska inta 
en sitt- eller ståplats någonstans i färdmedlet på ett sätt som tillåter av- och på 
stigning för nya och befintliga resenärer med eller utan sällskap eller bärande på 
diverse föremål. Det saknas skyltning för hur resenärer ska göra detta på bästa 
sätt. Vid nästa station ser Lisa på hur avstigande resenärer krockar med 
påstigande passagerare, en scen som upprepar sig vid många stationer. Det 
femte momentet består av att Lisa själv ska stiga av. Inför avstigning behöver 



hon, tillsammans med övriga resenärer som ska av samtidigt, åter igen placera 
sig strategiskt. Hon ställer sig vid pendeltågets dörrar innan pendeltåget anlänt till 
T-centralen. Hon ställer sig vid dörrens högerkant för att sedan gå höger med 
destination tunnelbanans gröna linje genom Stockholms Citys nybyggda station 
där människor rör sig åt alla möjliga håll utan att använda ett enkelriktat 
fotgängarsystem. 
Efter ytterligare krockar med blivande påstigande resenärer inser hon att det 
sjätte trängselmomentet inletts och att en högersväng omöjliggörs av en ny 
påstigande folkmassa som går med full fart mot Lisa. På grund av att Lisa inte 
kan gå mot gångtrafiken tar hon några snabba steg rakt fram till gränsade perrong 
där människoflödet halverats. Först när Lisa rättat till sin jacka kan hon äntligen 
söka sig till gröna linjen. För att göra det krävs enbart ytterligare slalommanövrar 
för att undvika kollision med resenärer som väntar på denna perrong. Dessa 
riskerar i sin tur riskerar att krocka med enstaka motkommande resenärer.  
I trappan upp mot gröna linjen vet Lisa numera att man behöver hålla höger och 
hålla sig till kanten. Lisa vet att om detta görs kommer motkommande resenärer 
inte att krocka med henne. När trappan är avklarad återstår bara några moment 
innan Lisa äntligen kan komma till sitt arbete. På grund av signalfel behöver hon 
dock ta en alternativ resväg genom blåa linjen. På väg mot blåa linjen kolliderar 
hon flertalet gånger med nya mottrafikanter och folkmassor som avstigit från 
pendeltågen. Lisa säger att människor rör sig åt alla möjliga håll på ett icke 
koordinerat sätt och att det försenar och försvårar gångtrafiken och 
kollektivtrafiken.  
Fordonstrafiken kännetecknas av enkelriktad trafik, tydliga regler och tydlig 
skyltning för att undvika kollisioner, effektivisera flöden och öka trafiksäkerheten. 
Vid Konventionen om vägmärken och signaler antogs dessutom standarder för att 
fordonstrafikens regler ska fungera på ett någorlunda likvärdigt sätt internationellt. 
Jämfört med fordonstrafiken baseras inte gångtrafiken inom Stockholms 
kollektivtrafik på ett enkelriktat och koordinerat gångtrafikssystem. Med hjälp av 
ett system som verkar för, underlättar och förespråkar ett enkelriktat 
gångtrafiksystem i regionens kollektivtrafik, både i färdmedel och på stationerna, 
kan kollektivtrafikens gångtrafik och resenärsflödena cirkulera snabbare och med 
färre kollisioner. Den teoretiska utgångspunkten bakom ett sådan system kan vila 
på en nobelprisbelönad teori, nudging. Nudging är enkelt uttryckt en mental knuff i 
en riktning som gör att en person väljer ett bra alternativ framför ett annat. 
Effekterna av ett förespråkar ett enkelriktat gångtrafiksystem kan vara mindre 
trängsel, färre förseningar och färre kollisioner mellan resenärer.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge trafikförvaltningen i uppdrag att 
utreda utformningen och införandet av ett lättförståeligt enkelriktat 
fotgängarsystem avsett för stationer och färdmedel. att Region 
Stockholm ska arbeta för insatsåtgärder som verkar för och främjar ett 
enkelriktat och koordinerat gångtrafiksystem inom kollektivtrafikens 
stationer och färdmedel. 

att Region Stockholm ska arbeta för insatsåtgärder som motverkar kollisioner 
mellan fotgängare i färdmedel och stationer. 



att ge trafikförvaltningen i uppdrag att utreda utformningen och införandet av ett 
enkelriktat gångtrafiksystem specifikt för av och påstigning i Stockholms 
tunnelbana. 

Victor Emanuel Mazilu 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 61 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen tackar motionären för en intressant motion som berör en av de 
viktigaste faktorerna till varför människor idag väljer bort kollektivtrafiken, 
nämligen trängseln. Många känner nog igen sig i ”Lisas berättelse” som återges 
i motionen såväl vad gäller trängseln till och från perronger, på perronger, 
ombord på fordon och på vägen därifrån. 

Trängseln för resenärerna i kollektivtrafiken är dock väldigt varierande beroende 
på var och när du reser samt hur stationer och omstigningspunkter är 
utformade. I peaktid på morgon och eftermiddag är trängseln särskilt påtaglig. 
Den påverkas av tätheten mellan avgångar, hur långa bussar och tåg som sätts 
in, hur breda perronger är och hur många utgångar som finns bland flera 
faktorer. Under stora delar av dagarna samt kvällar är kollektivtrafiksystemet 
lågt utnyttjat och det finns gott om utrymme både i anslutning till stationer och 
perronger samt på fordon. 

Regionfullmäktigegruppen driver därför ett antal krav för att minska trängseln 
som bland annat att bygga fler så kallade sekundäruppgångar från perronger 
som idag bara har en, öka antalet avgångar på pendeltåg och tunnelbana, 
införa lågtrafikkort för att få fler att resa utanför peaktiderna, fler tvärgående 
förbindelser runt om i länet, ett nytt modernt system för resenärsinformation för 
att bättre kunna guida resenärerna etc. 

Motionären pekar på en viktig aspekt i sin motion vad gäller hur man på bästa 
logistiska sätt får effektiva resenärsflöden. Enkelriktade spärrar som nämns är 
ett sådant, biljettavisering så alla ingångar på tvärbana och vissa stadsbussar 
kan användas är ett annat. 

Idag pågår intressanta försök runt om i världen för att just utforma 
resenärsflöden bättre. Viktmätning av vagnar som sänder information till 
stationerna där resenärerna sedan rekommenderas att placera sig rätt på 
perrongen för att komma in i den vagn som har minst trängsel är ett exempel.  



Distriktsstyrelsen menar dock att förslagen till beslut i motionen är allt för 
begränsande och skulle riskera den goda intentionen med motionen. Därför 
föreslås en tilläggsattsats med inriktning att få mer effektiva resenärsflöden. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion nr 61. 

att ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att arbeta för bättre resenärsflöden 

och information i kollektivtrafiken i syfte att minska trängseln och öka 

attraktiviteten. 

  



Nr62 / ID1063 

Motion nr 62 

Utökad bussförbindelse (869) Dalarö – 

Gullmarsplan – Dalarö 

Haninge  

Enskild motion 

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Motionär: Dalarö Ornö Utö Socialdemokratiska Förening, via Mikael Jansson, 
Ordförande. 

Idag går fyra bussar på morgonen från Dalarö till Gullmarsplan och fyra bussar 
från Gullmarsplan till Dalarö på eftermiddagen. Den första bussen går 06:13 och 
den sista tillbaka går 18:35. Bussarna går bara vardagar. Direktbussarna från 
Dalarö till Gullmarsplan och tillbaka är mycket uppskattade. De är oftast fullsatta 
och ofta även överfulla till fara för de resande. 

Det behövs fler direktbussar! Ytterligare en buss på morgonen för de som börjar 
sina arbeten kl 0700 samt en buss senare under förmiddagen behövs. En buss 
senare under kvällen för de som arbetar kväll, de som vill utnyttja Stockholms 
kulturutbud, de som besöker vänner och bekanta är i högsta grad befogat. En 
förlängning av den nattbuss som bl a trafikerar Brandbergen ut till Dalarö är 
ytterligare ett befogat krav från aktiva Dalaröbor.  

Det byggs mycket på Dalarö, fler sommarstugor görs om till permanentboende, 
Dalarös befolkning ökar starkt. Samtidigt ökar naturligtvis trafiken på 
Dalarövägen. En väg som inte är möjlig att göra mer trafikanpassad. Den är 
slingrig, mycket skymd sikt, många rådjur, viltsvin, älgar mm. Dalarövägen hör till 
de vägar i länet som är mest olycksdrabbade. Den ökande trafiken leder till mer 
trafikolyckor. Bästa sättet att förhindra det är att satsa på mer kollektivtrafik. Mer 
bussar till och från Dalarö! Dalaröbussarna har inte uppmärksammats i regionens 
trafikplanering. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att socialdemokraterna i Regionens 
beslutande organ, fullmäktige och nämnder verkar för fler direktbussar mellan 
Dalarö och Gullmarsplan 

Mikael Jansson, Dalarö, Utö, Ornö Socialdemokratiska förening 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 



Kontaktperson: Mikael Jansson 
jansson.bm68@gmail.com 
+46 76-949 34 10 

 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 62 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner att det behövs fler snabba, 
pålitliga och attraktiva direktbussar för att hela Stockholms län ska kunna 
utvecklas. I de yttre delarna av vårt län innebär det att vi verkar för en robust 
busstrafik. 

Forskningen visar att restiden är den viktigaste faktorn för vilket trafikslag 
resenären väljer. Att korta restiderna är en del av den socialdemokratiska 
visionen för kollektivtrafiken: ”Vi ska nå klimatmålen och göra 
Stockholmsregionen jämlik. Därför måste kollektivtrafiken bli snabb, 
pålitlig och attraktiv så att hela Stockholms län utvecklas”. Vi sätter ribban högt, 
kollektivtrafiken ska vara snabbare än bilen. Idag är bilen i genomsnitt snabbare 
än kollektivtrafiken i samtliga kommuner, till och med i Stockholms innerstad. 
Därför har regionfullmäktigegruppen föreslagit att Trafiknämnden ska få i 
uppdrag att ta fram ett mätbart och ambitiöst mål för kortare restid i förhållande 
till bilen. 

För att korta restiderna behöver befintlig trafik optimeras, nya linjer etableras 
där stor potential idag finns att vinna restid gentemot bilen. Investeringar i 
vägnätet kommer att vara nödvändigt varför tät samverkan med kommunerna 
är avgörande. Vi vill att Region 
Stockholm tillsammans med kommunerna och bussoperatörerna gör en 
översyn av basnätet för busstrafiken. Nya linjer och ökad turtäthet måste mötas 
med framkomlighetsförbättrande åtgärder i kommunerna för att korta restiderna. 
Bättre framkomlighet är också den bästa förbättringen för att öka pålitligheten. I 
översynen ska även nya direktbusslinjer prövas. Erfarenheten visar att 
direktbussar ger snabba resor, särskilt i rusningstrafik, och därför är 
framgångsrika för att attrahera nya resenärer.  

Vi socialdemokrater har varit starkt kritiska till hur systemet för beslut om 
trafikförändringar runt om i länet fungerar. Sammanfattar man den bild som 
våra förtroendevalda i kommunerna ger så är det: dålig dialog, bristande 
långsiktighet och svårt att påverka. Beslutsfattandet sker dessutom idag på 
delegation av tjänstemän och politikerna i Region Stockholms trafiknämnd 
informeras bara om beslutade förändringar efter att beslut redan är fattat, två 
veckor innan de implementeras i Stockholmarnas vardag. Det vill vi ändra på. 
Besluten behöver fattas av politiken. Det är vår roll. Medborgare och 
kommunala beslutsfattare ska kunna utkräva politiskt ansvar. 

Det innebär däremot inte att vi anser att politiken ska göra detaljändringar då 
mycket små ändringar i systemet kan få stora konsekvenser på dels 
anslutningstrafik men också vilka andra satsningar man har möjlighet att 
genomföra. Det vore därför väldigt olyckligt ifall kongressen fattar detta väldigt 
detaljerade beslut, om än så viktigt för Dalaröborna. Istället bör denna typ av 
frågor lyftas av Haninge kommun i samband med att trafikförändringar ska ske 
inför år 2021 som ett krav från kommunen om man så önskar. Partiet har 
också möjlighet lokalt och kommunalt att göra detta till kända frågor för 
allmänheten och driva opinion i frågan. 



Distriktsstyrelsen är således helt överens med motionären om ambitionerna vad 
gäller snabba, pålitliga och attraktiva bussförbindelser men anser att 
distriktskongressen inte är rätt instans att driva krav på lokala busslinjer genom. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1063. 

  



Nr63 / ID1062 

Motion nr 63 

Ornöfärjan och trafiken genom Dalarö 

Haninge  

Enskild motion 

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Motionär: Dalarö, Utö och Ornö Socialdemokratiska förening, via Mikael Jansson 
Ordförande 

Färjelinjen Dalarö-Ornö har varit föremål flera utredningar och åtgärdsförslag, den 
senaste från Trafikverket, som överlämnade utredningen Färjelinjen Dalarö-Ornö 
(2017:143) till Länsstyrelsen för beslut om ev förändrat huvudmannaskap för 
färjelinjen och finansieringen av medföljande investeringar.  

Sedan utredningen lades fram har i princip ingenting hänt! Utredningen 
konstaterade att färjelägets placering i Dalarö hamn redan idag medför problem 
för centrala delar av Dalarö men menar att många identifierade problem skulle 
kunna lösas genom åtgärder på kort sikt. De föreslagna åtgärderna på kort sikt 
tror vi dock inte är tillräckliga för att komma till rätta med problemen. 

Dalarö, Utö och Ornö socialdemokratiska förening (DUO) vill starkt betona 
behovet av åtgärder för att få bort den tunga trafik genom Dalarö som bl a färjan 
genererar. Timmertransporterna är det allvarligaste problemet men även annan 
tung trafik förekommer. Den tunga trafiken går tätt förbi skola och förskola och 
utgör ofta ett problem för bussens framkomlighet. Vi delar utredningens 
bedömning att när timmertransporter och andra tunga transporter flyttas avlastas 
det lokala trafiksystemet i centrala Dalarö, trafiksäkerheten förbättras och buller 
och vibrationer minskar. Vi stöder utredningens förslag att tunga transporter ska 
gå via en alternativ brygga i stället för som nu via Hotellbryggan. Problemen är så 
allvarliga att förslaget kräver en skyndsam behandling. Att tung trafik går genom 
Dalarös centrala del har sin grund i att Hotellbryggan utgör godshamn. 
Byggnationer på öarna utanför Dalarö genererar transporter som samtliga 
omlastas vid Hotellbryggan.  
För åtgärder på längre sikt behandlar utredningen frågan om driftsformen för 
färjeverksamheten. Färjan har i mer än 40 år drivits som enskild med en 
samfällighet som huvudman. Trafiken upphandlas och den sköts i dagsläget av 
Ornö Sjötrafik AB, Ornös största arbetsgivare. En övergång till allmän avgiftsfri 
färja, dvs statlig med Trafikverket som huvudman, skulle enligt utredningen med 
stor sannolikhet innebära ökad trafik och därmed leda till ytterligare problem 
gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet genom centrala Dalarö. Antalet 
fordon som trafikerar färjan kan väntas öka med ca 30 procent. Samtidigt skulle 
en avgiftsfri färja innebära en avsevärd ekonomisk lättnad för de boende på Ornö. 
Exempelvis kan nämnas att ett årskort för bil inklusive förare kostar 6 600 kronor.  



Föreningen vill understryka att val av huvudmannaskap för trafiken måste ses i ett 
vidare sammanhang och inte enbart som en fråga om val av driftsform.  
Skulle nuvarande arrangemang med enskild färja ändras måste enligt vår mening 
två grundläggande krav ställas på verksamheten. Det första är att tung trafik inte 
längre ska framföras via Odinsvägen genom Dalarö, det andra är att nuvarande 
obligatorium att boka färjetur består.  

Så länge färjan är enskild kan huvudmannen för färjan besluta hur tung godstrafik 
ska få tillträde till färjelinjen och vilken prissättning som ska gälla. Om färjan 
däremot blir allmän blir detta inte 
möjligt, enligt utredningen. En färja i statlig drift innebär att färjelinjen utgör en länk 
i en statlig vägkedja. Eftersom statliga vägar är allmänna vägar öppna för allmän 
samfärdsel anser 
Trafikverket inte att det är förenligt med gällande tillämpning av väglagen att tung 
trafik inte skulle få tillträde till en viss färjelinje.  

Odinsvägen genom Dalarö är som tidigare påpekats mycket olämplig för tung 
trafik. Det borde således vara möjligt att fatta ett beslut att förbjuda tung trafik 
genom Dalarö. Det kräver dock en alternativ färdväg. Det behövs således ett 
annat färjeläge för tung godstrafik. 
Det andra kravet är att bokning av färjetur består. Nuvarande arrangemang 
innebär att överfart till/från Ornö bokas i förväg. Detta system fungerar mycket väl. 
Utan ett bokningssystem skulle en mycket allvarlig trafiksituation uppstå både på 
Dalarö- och Ornösidan vid de mest populära färjetiderna, vid veckoslut och i 
synnerhet vid större helger. Den största färjan tar i dag 36 bilar och köer på 100 
bilar kan lätt uppstå om bokning av färjetur inte tillämpas. Trafiksituationen vid de 
båda färjelägena skulle bli kaotisk och tillfartsvägarna blockeras. Slutsatsen är att 
oavsett val av driftsform krävs ett bokningssystem. Utredningen anser dock att det 
skulle bli omöjligt att behålla ett bokningssystem om färjan blir statlig. Möjligheten 
att förhandsboka bilplats på färjan skulle gå förlorad vid övergång till allmän drift, 
skriver utredningen.  
Vi ifrågasätter den slutsatsen. Det finns exempel på statlig färja med både 
bokningssystem och avgift – färjan till Visingsö t ex. Detta är möjligt genom att 
Jönköpings kommun hyr färjetrafiken av Trafikverkets färjerederi. 
En möjlig lösning vad gäller huvudmannaskapet skulle vara att Trafikverkets 
färjerederi som huvudman anlitar en utförare av trafiken efter upphandling enligt 
LOU. Då skulle Ornö Sjötrafik som redan idag har kompetens, färjor och 
medarbetare vara en tänkbar utförare. 

Föreningen vill också markera behovet för Ornöborna av Dalarö som centrum för 
offentlig och kommersiell service. Dalarö har i århundraden utgjort detta centrum 
och föreningen anser att persontrafiken även fortsättningsvis behöver ha Dalarö 
som mål. Tillgängligheten för skola, vård och omsorg samt kommersiell service 
får inte försämras för Ornöborna genom ett byte av huvudman för färjetrafiken 
eller byte av färjehamn för persontrafiken. I sin tur förstärker Ornöborna 
underlaget för den allmänna och kommersiella servicen i Dalarö.  

Vi vill vidare framföra att vi inte anser att utredningen tillräckligt noga undersökt 
alternativa möjligheter till färjeläge för tunga godstransporter. Det som förordas är 
Söderby, men Söderby färjeläge innebär en avsevärt mycket längre sjöresa till 



Ornö än nuvarande Dalarö. Vilket i sin tur innebär ökade kostnader för företag 
och annan verksamhet på Ornö. 
En levande skärgård med ett ökande antal bofasta hushåll behöver bra 
kommunikationer och bra, miljövänliga transporter. En kortsiktig billig lösning 
gynnar inte den utvecklingen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att socialdemokraterna i Regionens 
beslutande organ, fullmäktige och nämnder verkar för att Ornöfärjans problem 
analyseras och att förslag på lösningar läggs fram – dvs 
huvudmannaskap/driftsform, alternativa hamnar för tung transport, avgift/icke 
avgift mm. 

Mikael Jansson, Dalarö, Utö, Ornö Socialdemokratiska förening 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 
Kontaktperson: Mikael 
Jansson 
jansson.bm68@gmail.com 
+46 76-949 34 10 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 63 

Jens Sjöström 

Motionen lyfter flera viktiga delar som är viktiga för stockholmsregionens 

framtid. 
Infrastrukturen måste fungera överallt i länet, både för människor och gods. För 
en livskraftig skärgård med bofasta, turister och näringsverksamhet är 
fungerande transporter av avgörande betydelse. Godstransporterna måste 
samtidigt ske på ett sätt som är hållbart och inte påverkar invånarnas vardag 
negativt.  

Distriktsstyrelsen förstår det behov av åtgärder som motionen belyser för att få 
bort den tunga trafiken genom Dalarö centrum. Motionen lyfter också frågan 
om vilken driftsform för färjan som är den bästa. 

Frågan om Ornöfärjans framtid ligger idag på Trafikverkets bord, och enligt 
uppgift från Haninge Arbetarekommun ska den gjorda utredningen i närtid ska 
skickas ut på remiss.  

Motionen kräver att Socialdemokraterna i regionens beslutande organ, 
fullmäktige och nämnder ska verka för att Ornöfärjans problem analyseras och 
att förslag på lösningar läggs fram för framförallt 
huvudmannaskapet/driftsformen, alternativa hamnar för tung transport och 
avgifter/icke avgifter. 

Distriktsstyrelsen menar att det inte finns skäl att göra ytterligare en utredning i 
Region Stockholms regi då det är Trafikverket som i detta läge äger frågan.  

Finansieringen av färjan och tillhörande delar kommer att få prioriteras i 
förhållande till andra projekt i länsplanen. Nästa länsplan är tänkt att fastställas 
av Regionfullmäktige år 2022 och länets kommuner kommer tillsammans med 
Region Stockholm, Trafikverket och andra intressenter att genomföra en 
samlad process inför detta beslut. Distriktsstyrelsen anser därför att denna 
fråga måste vägas gemensamt med andra och efter det att Trafikverkets 
slutsatser presenterats.  

Vi anser inte att distriktskongressen ska föregå Trafikverkets arbete med de 
frågor som motionärerna lyfter, och föreslår därför att motionen avslås.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1062. 
Nr64 / ID1091 

Motion nr 64 



Avråd SAP-ledningen och regeringen från 

att satsa på ytterligare rullbanor på 

Arlanda 

Sigtuna  

Enskild motion 

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

I januari 2017 presenterades ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens 
transportsystem”. I strategin finns ett avsnitt med rubriken ”Stärk Arlanda flygplats 
som nav och storflygplats”.  

Till stöd för detta sägs att ”Arlanda flygplats hade 2016 ca 24,7 miljoner resenärer, 
varav 19,4 miljoner utrikes och 5,3 miljoner inrikes. … Sweda¬via AB bedömer i 
sina prognoser att det totala antalet passagerare vid Arlanda flygplats år 2045 i 
det närmaste kommer att för-dubb¬las jämfört med i dag. …För att hantera 
framtida trafikvo¬lymer…måste planeringen av en … ut¬bygg¬¬nad…påbör¬jas i 
god tid. Ledtiden för att bygga en eventuell fjärde rullbana på Arlanda flygplats är 
mycket lång, förmodligen uppemot 20 år.” 

Parallellt med detta tog Swedavia fram en Draft Masterplan Arlanda som 
presenterades i februari 2017. Syftet var ”att visa på vilka möjligheter flygplatsen 
har att växa i takt med den långsiktiga ökning av flygtrafik som förväntas… Draft 
Masterplan föreslår preliminär lokali¬sering för Bana 4 och Bana 5… 
Sammanfattningsvis konstaterar Draft Masterplan att Stock¬holm Arlanda Airport 
sannolikt klarar att expandera till en framtida kapacitet om minst 70 miljoner 
passagerare”, 

När denna motion skrivs (november 2019) föreligger inte de statsmaktsbeslut som 
skulle behövas för en utbyggnad av en fjärde rullbana på Arlanda. Motionärens 
förhoppning är att sådana beslut inte heller föreligger före distriktsårskongressen. 

Förutsättningarna har nämligen under 2018-2019 förändrats. Efterfrågan på 
flygresor från/till Arlanda verkar ha peakat 2018 med 26,8 miljoner passagerare. 
De månadsvisa passagerar¬siffrorna för 2019 ligger konsekvent lägre än 
motsvarande siffror för 2018. 
Totalsiffran för 2019 torde sjunka ner till ca 25,8 miljoner passagerare, vilket är 
helt emot tidigare förvänt¬ningar.  

Under 2019 var framförda förklaringar till nedgången flera. Somliga hoppades att 
det var kort¬siktiga tillfälligheter som spelade in. Allra viktigast och 
betydelsefullast torde dock vara att flygets negativa inverkan på klimatet började 
uppmärksammas av flygets kunder, i synner¬het privatresenärerna, som för 
Arlandas del utgör 80 procent av passagerarna. Det finns stark anledning att tro 



att denna klimatrelaterade ”avhållsamhets”-trend inte är tillfällig, utan står sig och 
förstärks år efter år fram¬över.  

Konsekvensen av detta blir att behovet av att bygga en fjärde - och kanske en 
femte - rullbana på Arlanda faller bort. Konsekvensen blir också att – om 
ytterligare banor ändå skulle byggas – det skulle innebära att staten kastar stora 
pengar i sjön. En sådan felinvestering bör natur¬ligt¬vis inte ske. 

Även med en begränsad utveckling av flyget kan Arlandaområdet vara en 
betydande regional kärna och viktig arbetsplats. Ambitionerna med Arlanda (nav 
för flera trafikslag, hotell/konfe¬rens, kontors¬utveckling, forskningsnav, 
serviceområde mm) kan uppfyllas utan att ytterligare rullbanor byggs. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge distriktsstyrelsen och 
länsriksdagsgruppen (S) i uppdrag att avråda SAP-ledningen och regeringen 
från att satsa på ytterligare rullbanor på Arlanda. 

David Lundqvist 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 64 

Jens Sjöström 

Frågan om motsättningen mellan klimat och flyg är angelägen och aktuell, 
styrelsen vill därför börja med att tacka för två mycket angelägna motioner. Vi 
måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt och väga in alla viktiga 
aspekter när vi fattar beslut som är avgörande för framtiden. Transportsystemet 
behöver minska utsläppen i en första etapp till 2030 och i nästa steg ska Sverige 
bli klimatneutralt till 2045. Flyget står idag för cirka 10 procent av världens 
utsläpp. I Sverige står flyget för cirka 10 procent av utsläppen där utrikesflyget 
är den större andelen.  

Som motionärerna påpekar har regeringen vidtagit åtgärder, bland annat 
flygskatten för att minska flygets utsläpp. Det finns också indikationer på att 
ökad medvetenhet om utsläpp från flyg varit en faktor som påverkat det 
minskande flygresandet. Detta har dock främst påverkat inrikestrafiken där 
andra alternativ finns. Utrikesflyget är svårare att ersätta med andra 



transportmedel och har också ökat stadigt de senaste decennierna i takt med 
att Sveriges välstånd ökat. 

Stockholmsregionen är en region i världen som är helt beroende av flyg. Ur ett 
Europeiskt eller globalt perspektiv där näringslivet verkar ligger Stockholm i 
Europas utkant. De beslut som hittills tagit om utbyggnad av höghastighetståg 
innebär att utbyggnaden är i sin helhet är klar för cirka år 2090. Även då 
kommer restiderna från Stockholm till andra huvudstäder i EU innebära en 
heldagsresa (exklusive Köpenhamn). Stockholmsregionen tillgång till världen 
och 

 

Sveriges tillgång till Arlanda är viktig för hela Sveriges tillväxt. Därför behöver 
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen bejaka det viktiga arbetet med att 
utveckla Arlanda. I övriga Mälardalen finns idag en bred samsyn om att satsa 
på Arlanda till förmån för de lokala flygplatserna. 

Som regeringens utredare visat kan utbyggnad av en fjärde bana Arlanda ta 
uppåt 20 år att få i drift på grund av de rigorösa miljöprövningar och rättsliga 
prövningar som måste göras. Detta arbete måste initieras omedelbart för att 
inte förlora tid. Därför behöver planeringen påbörjas redan nu och inte 
försenas ytterligare. Till 2040 då nya banor i praktiken tidigast kan stå färdiga 
är det viktigt att flyget har förändrats. I Norge och delvis även i Sverige satsas 
nu på elektrifierat flyg. Bedömare menar att elflyg kommer vara vanligt 
förekommande cirka 2030 och i Norge räknar man med flera etablerade rutter 
redan 2025. 

Långdistansflyget behöver andra bränslen än el och där kommer biodrivmedel 
in. Även här har regeringen tagit viktiga steg. Vi kan inte idag bedöma hur långt 
det arbetet kommer att ha kommit år 2040 när en ny bana som tidigast kan stå 
färdig. Vi vet dock att flyget kommer att behövas och om inte utsläppen går att 
minska kommer Sverige behöva arbeta med andra former av kompensation för 
att nå netto noll klimatutsläpp 2045. Utan flyget stannar Sverige. 

Flyget ökar i hela världen, framförallt i Asien. Att begränsa flygets utveckling på 
Arlanda kommer bara flytta än fler flygresor till Köpenhamn, Oslo och 
Helsingfors. Följden blir att Stockholmsregionen tappar i internationell 
konkurrenskraft. Just därför är det så viktigt att regeringen driver frågan om 
globala spelregler för minskade utsläpp för flyget och möjligheten 
att beskatta flygbränsle. Detta är inte möjligt idag med anledning av den 
internationella Chicago-överenskommelsen som hela världen anslutit sig till 
sedan lång tid tillbaka. 

Men anledning av den extremt långa planeringstiden på 15-20 år anser 
distriktsstyrelsen inte att det finns behov att skjuta upp processen. Det finns 
gott om tid att både följa utvecklingen inom flyget och att avvakta med beslutet 
av finansiering av själva utbyggnaden om flygandet skulle minska kraftigt eller 
om nya bedömningar i relation till Sveriges klimatmål görs. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1091. 

Nr65 / ID1006 

Motion nr 65 

För en senareläggning av Arlandas 

utbyggnad 

Solna 

Område: Framtidsregion Stockholm 

Motivering 

Skjut upp Arlandas utbyggnad – Motion till Socialdemokraterna i Stockholms län 
distriktsårskongress 2020 



Samuel Gauvain och Patrik Lundquist 

Motion: För ett senareläggande av Arlandas utbyggnad 

Sammanfattning 

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning. Regering och riksdag har antagit 
ett ambitiöst program för att göra Sverige klimatneutralt år 2045. För att lyckas 
med detta finns det en samsyn om att utsläppen måste minska med 50% till år 
2030. Klimatpolitiska rådet har i år varnat för att hittills beslutade åtgärder inte 
kommer att räcka för att nå målet 2030. Även flygsektorn måste bidra till 
klimatomställningen, och regeringen har uttalat att flygresorna måste minska. 
Flera åtgärder har införts eller är under utredning för att minska flygets 
koldioxidutsläpp och även antalet flygresor. Som en effekt av detta har antalet 
flygresor från Arlanda minskat varje månad 
2019 jämfört med 2018. Samtidigt finns det långt gångna planer på en kraftig 
utbyggnad av Arlanda. Att i detta läge bygga ut Arlanda står i konflikt med 
Sveriges klimatmål och redan införda åtgärder. Vi yrkar därför att utbyggnaden av 
flygplatsen skjuts upp tills den inhemska produktionen av biobränsle är så stor att 
flygresandet kan öka utan att bidra till ökade koldioxidutsläpp. 

Flygets koldioxidutsläpp måste minska i linje med klimatmålen 

Sverige planerar för en snabb och kraftfull klimatomställning där 
koldioxidutsläppen ska ha nått noll år 2045. Detta kräver en omfattande 
förändring i alla samhällssektorer inklusive flyget. Det kommande decenniet fram 
till 2030 är kritiskt för att omställningen skall lyckas. Vi bör under det decenniet 
halvera våra koldioxidutsläpp och målet för transportsektorn, förutom flyget, är att 
utsläppen skall minska med 70% inom denna tioårsperiod. Klimatpolitiska rådet 
har dock varnat för att hittills tagna beslut om åtgärder och styrmedel inte är 
tillräckliga för att uppå målen, mer behöver göras (Klimatpolitiska rådets rapport 
2019). Samtidigt finns det långt gånga planer på att bygga ut Arlanda flygplats 
och man projekterar för nästan en fördubbling av antalet flygningar från Arlanda 
fram till år 2050, en tidpunkt när Sverige skall vara klimatneutralt sedan 5 år 
(Arlandarådet). Utbyggnaden motiveras ibland med en nedläggning av Bromma 
flygplats, men denna flygplats passeras bara av 2,5 miljoner passagerare per år, 
jämfört med den projekterade utbyggnaden av Arlanda från 26,6 till 50 miljoner 
resenärer. 

Regering och riksdag har agerat och fortsätter agera för att minska flygandet och 
flygets koldioxidutsläpp. Vi har i Sverige infört en skatt på inrikes flygresor, 
koldioxidbeskattning för inrikesflyget är under utredning och regeringen verkar på 
EU-nivå för en koldioxidskatt på flygbränsle inom EU. En reduktionsplikt för flyget 
med ökande iblandning av biodrivmedel i flygbränsle under 2020-talet är också 
planerad i syfte att minska flygets koldioxidutsläpp (SOU 2019-11 Biojet för 
flyget). Inblandningen av biodrivmedel kommer också att höja bränslekostnaderna 
och därigenom biljettpriserna vilket antas komma att leda till ett minskat flygande. 

Hittills införda åtgärder tillsammans med en ändrad attityd till flygande verkar ha 
haft effekt. 

Under 2019 har antalet flygresenärer som passerar Arlanda minskat med i 
genomsnitt 4,5% per månad jämfört med motsvarande månader under 2018. 



Detta har resulterat i över 800 000 färre flygresor till och från Arlanda under 
januari till augusti 2019 jämfört med samma period 2018 (statistik från Swedavia), 
och även flygresorna från Bromma minskar med 4,5% under samma period. 
Förbättrade tågförbindelser och en kommande utbyggnad av 
höghastighetsjärnväg förväntas minska inrikes flygresor ytterligare (Rapport 5, 
2019, Tankesmedjan Tiden) 

Även om iblandning av biodrivmedel till viss del kan minska flygets 
klimatpåverkan är det en risk att minskningen äts upp om flygandet ökar. 
Dessutom är det för ögonblicket, enligt 
Naturvårdsverket, osäkert om den inhemska produktionen av biodrivmedel 
kommer att räcka till för att täcka behovet i flera samhällssektorer som förutom 
flyget även de behöver biodrivmedel. Sverige har goda förutsättningar för 
produktion av biodrivmedel, mycket bättre än övriga Europa, men produktionen 
behöver byggas ut mångdubbelt för att säkra behoven. Att bygga upp en inhemsk 
storskalig produktion av biodrivmedel (möjligen kompletterade med andra 
klimatneutrala bränslen såsom elektrobränslen) kommer att ta tid, och för tillfället 
är frågan under utredning. I och med att övriga Europa har sämre förutsättningar 
för produktion av biodrivmedel men större behov kommer Sverige inte heller 
kunna räkna med att importera de biodrivmedel vi behöver i landet. 

Det verkar alltså klart att en utbyggnad av Arlanda för ögonblicket står i direkt 
konflikt med de av regeringen uppsatta klimatmålen. Om flygresandet fortsätter 
minska som vi sett under 2018 kommer dessutom investeringen att vara ett 
slöseri med mångmiljardbelopp, resurser som bättre behövs för andra åtgärder. 
På längre sikt, när en utbyggd produktion av biodrivmedel tillåter en klimatneutral 
flygsektor kan flyget återigen tillåtas öka, och då kan en utbyggnad av Arlanda 
återigen bli aktuell. 

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar vi: 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att en utbyggnad av 
Arlanda skjuts upp till dess att tillräcklig produktionskapacitet för biobränslen 
byggts upp inom landet som garanterar att flygresandet kan öka samtidigt som 
det svenska inrikes och utrikesflygets koldioxidutsläpp minskar.  

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att Region 
Stockholm ställer sig bakom ett senareläggande av Arlandas utbyggnad i enlighet 
med första att-satsen 

att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att driva frågan om att regeringen bör pröva 
Arlandas utbyggnad i relation till de nationella klimatmålen. 

Motionärer: Patrik Lundquist och Samuel Gauvain, Solna Arbetarekommun 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 

partidistrikt verkar för att en utbyggnad av Arlanda 

skjuts upp tills dess att tillräcklig produktionskapacitet för biobränslen 
byggts upp inom landet som garanterar att flygresandet kan öka samtidigt 
som det svenska inrikes- och utrikesflygets koldioxidutsläpp minskar 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att region 
Stockholm ställer sig bakom ett senareläggande av Arlandas utbyggnad i 
enlighet med första att-satsen 

att motionen överlämnas till Stockholms läns riksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att driva frågan om att regeringen bör 
pröva Arlandas utbyggnad i relation till de nationella klimatmålen 

Patrik Lundquist och Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 65 

Jens Sjöström 

Frågan om motsättningen mellan klimat och flyg är angelägen och aktuell, 
styrelsen vill därför börja med att tacka för två mycket angelägna motioner. Vi 
måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt och väga in alla viktiga 
aspekter när vi fattar beslut som är avgörande för framtiden. Transportsystemet 
behöver minska utsläppen i en första etapp till 2030 och i nästa steg ska Sverige 
bli klimatneutralt till 2045. Flyget står idag för cirka 10 procent av världens 
utsläpp. I Sverige står flyget för cirka 10 procent av utsläppen där utrikesflyget 
är den större andelen.  

Som motionärerna påpekar har regeringen vidtagit åtgärder, bland annat 
flygskatten för att minska flygets utsläpp. Det finns också indikationer på att 
ökad medvetenhet om utsläpp från flyg varit en faktor som påverkat det 
minskande flygresandet. Detta har dock främst påverkat inrikestrafiken där 
andra alternativ finns. Utrikesflyget är svårare att ersätta med andra 
transportmedel och har också ökat stadigt de senaste decennierna i takt med 
att Sveriges välstånd ökat. 

Stockholmsregionen är en region i världen som är helt beroende av flyg. Ur ett 
Europeiskt eller globalt perspektiv där näringslivet verkar ligger Stockholm i 
Europas utkant. De beslut som hittills tagit om utbyggnad av höghastighetståg 



innebär att utbyggnaden är i sin helhet är klar för cirka år 2090. Även då 
kommer restiderna från Stockholm till andra huvudstäder i EU innebära en 
heldagsresa (exklusive Köpenhamn). Stockholmsregionen tillgång till världen 
och 
Sveriges tillgång till Arlanda är viktig för hela Sveriges tillväxt. Därför behöver 

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen bejaka det viktiga arbetet med att 
utveckla 

 

Arlanda. I övriga Mälardalen finns idag en bred samsyn om att satsa på 
Arlanda till förmån för de lokala flygplatserna. 

Som regeringens utredare visat kan utbyggnad av en fjärde bana Arlanda ta 
uppåt 20 år att få i drift på grund av de rigorösa miljöprövningar och rättsliga 
prövningar som måste göras. Detta arbete måste initieras omedelbart för att 
inte förlora tid. Därför behöver planeringen påbörjas redan nu och inte 
försenas ytterligare. Till 2040 då nya banor i praktiken tidigast kan stå färdiga 
är det viktigt att flyget har förändrats. I Norge och delvis även i Sverige satsas 
nu på elektrifierat flyg. Bedömare menar att elflyg kommer vara vanligt 
förekommande cirka 2030 och i Norge räknar man med flera etablerade rutter 
redan 2025. 

Långdistansflyget behöver andra bränslen än el och där kommer biodrivmedel 
in. Även här har regeringen tagit viktiga steg. Vi kan inte idag bedöma hur långt 
det arbetet kommer att ha kommit år 2040 när en ny bana som tidigast kan stå 
färdig. Vi vet dock att flyget kommer att behövas och om inte utsläppen går att 
minska kommer Sverige behöva arbeta med andra former av kompensation för 
att nå netto noll klimatutsläpp 2045. Utan flyget stannar Sverige. 

Flyget ökar i hela världen, framförallt i Asien. Att begränsa flygets utveckling på 
Arlanda kommer bara flytta än fler flygresor till Köpenhamn, Oslo och 
Helsingfors. Följden blir att Stockholmsregionen tappar i internationell 
konkurrenskraft. Just därför är det så viktigt att regeringen driver frågan om 
globala spelregler för minskade utsläpp för flyget och möjligheten 
att beskatta flygbränsle. Detta är inte möjligt idag med anledning av den 
internationella Chicago-överenskommelsen som hela världen anslutit sig till 
sedan lång tid tillbaka. 

Men anledning av den extremt långa planeringstiden på 15-20 år anser 
distriktsstyrelsen inte att det finns behov att skjuta upp processen. Det finns 
gott om tid att både följa utvecklingen inom flyget och att avvakta med beslutet 
av finansiering av själva utbyggnaden om flygandet skulle minska kraftigt eller 
om nya bedömningar i relation till Sveriges klimatmål görs. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1006. 
Nr66 / ID1105 

Motion nr 66 Område: Hållbar välfärd 



Mera välfärd för pengarna! 
Sundbyberg  

Motivering 

Efter valet 2018 stod Sverige inför en ovanligt komplicerad regeringsbildning. Efter 
månader av förhandlingar slöts en historisk överenskommelse som bröt den 
cementerade blockpolitiken. En av de 
centrala teserna i det som kallas Januariavtalet är välfärdsmiljarderna till 
kommuner och regioner 

– 

Socialdemokraterna lyckades förhandla fram garantier från Centerpartiet och 
Liberalerna om att de generella bidragen till kommunerna ska höjas under 
mandatperioden. 

På grund av den demografiska utvecklingen där vi blir fler barn i skolålder och fler 
äldre som lever längre 
samtidigt som antalet arbetande inte utvecklas i samma takt ökar kostnaderna för 
välfärden snabbare än 
skatteintäkterna. En i grunden mycket positiv utveckling där Sveriges historiska 
välfärdspolitik skapar 
hälsosammare äldre och fler som väljer att bilda familj. Samtidigt ställer det krav 
på samhället att vidmakthålla och utveckla välfärden för att möta de behoven. I 
budgeten för 2020 presenterade regeringen 
en ökning av de generella statsbidragen med 5 miljarder kr kommande år, totalt 
20 miljarder kr under mandatperioden. Ett välkommet tillskott, men långt ifrån 
tillräckligt. 

Regeringens egna prognoser spår att år 2026 kommer det saknas 90 miljarder kr 
för att klara välfärden i 
kommuner och regioner på år 2019 års nivå. Konjunkturinstitutet bedömer att 
redan 2023 kommer 
välfärden behöva 97 miljarder kr jämfört med idag för att bibehålla dagens 
standard och om standarden i välfärden ska följa den historiska utvecklingen 
är behovet 113 miljarder kr 2023! 

Även LO har beräknat att runt år 2022 är behovet i välfärden ca 90 miljarder kr 
jämfört med idag för att 
upprätthålla dagens nivåer. Oavsett differensen i beräkningarna kan det 
konstateras att Sveriges välfärd har enorma behov för att kunna behålla dagens 
standard och samtidigt möta utvecklingen i vår befolkning. 

Samtidigt pekar allt fler på att konjunkturen i ekonomin är på nedgång. SKL:s 
prognoser anger att skatteunderlaget i kommuner och regioner inte blir lika högt 
och arbetslösheten kommer öka. Välfärdens primära finansieringskälla i 
kommunerna hänger inte med, samtidigt som statsbidragen är lägre än vad 
som behövs. Det pågår just nu ett febrilt arbete i kommunerna och regionerna för 
att klara den 



grundläggande, lagstadgade verksamheten på mindre pengar än vad 
utvecklingen kräver. 

SKL:s prognos är att 2019 kommer ett 90-tal kommuner att gå med ekonomiskt 
underskott trots kraftiga 
besparingspaket och ett 20-tal kommuner tvingas höja skatten. Bland dessa 
kommuner finns både små 
orter med svåra demografiska problem och kommuner i expansiva regioner med 
starka ekonomiska 
förutsättningar. När intäkter kopplade till exploatering och utveckling försvinner 
står plötsligt välfärden 
utan nödvändiga resurser. Detta händer över hela landet och tyder på att det finns 
något grundläggande fel 
när staten är rikare än på decennier men kommunerna klarar inte 
kärnverksamheten. Staten kan inte stå passiv i denna situation! 

Närmast till 2020 kommer kommuner och regioner spara in på de icke-
obligatoriska verksamheterna. 
Även personalneddragningar väntas ske i välfärden för att försöka nå balans i 
budget och kunna finansiera 
kollektivavtalade löneökningar. Samtidigt ser inte de ekonomiska prognoserna 
ljusare ut för 

2021. Vad 

händer med välfärden när kommunerna inte längre kan dra ner på de första 
alternativen? Vad kommer 
folkets dom bli när de ser att deras lokala skola eller äldreboende inte klarar 
verksamheten samtidigt som statliga skattesänkningar genomförs? 

Vi socialdemokrater kan inte säga att vi är nöjda med denna situation. Vi kan inte 
luta oss tillbaka och säga 
att det tillskott på 5 miljarder kr per år kommande år är tillräckliga för att bibehålla 
dagens nivå i välfärden. 
Vi kan inte heller vara nöjda med dagens nivå, där centrala välfärdsuppdrag i 
skolan, omsorgen och 
sjukvården i allt för hög grad präglas av stress, köer, bristande arbetsmiljö och 
svårigheter att rekrytera 
personal. Det är hög tid att vi möter utvecklingsbehoven, sätter våra 
gemensamma behov föra statens plånbok och får mer välfärd för pengarna. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 

verkar för höjningar av de generella statsbidragen 

till kommuner och regioner som minst motsvarar 
behoven i välfärden. 

Daniel Liljekvist, Elisabeth Lindberg, Fredrik Bylund 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 



 
Kontaktperson: Gabriel Blomberg 
gabriel.blomberg@socialdemokraterna.se 
0700876852 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 66 

Khashayar Farmanbar 

Motionen tar upp en av de viktigaste frågorna för vårt välfärdssamhälle. Sverige 
går emot en svår demografisk situation. Enligt SCB förväntas andelen av 
befolkningen som är äldre än 80 öka med 47% om 10 år, medan andelen i 
arbetsför ålder förväntas öka med endast 5% under samma tid. 
Under lång tid har kommuner fått ökade utgifter för åtaganden som tidigare 
varit statliga eller fortfarande är, några exempel är kommunaliseringen av 
skolorna på 90-talet, den ökade andelen av kommunala 
trygghetstrygghetsvärdar och väktare, samt ökade kommunala insatser för att 
rusta människor att komma i arbete. Utöver den demografiska utmaningen 
innebär denna förskjutning att kommuner och regioner är i behov av mer 
finansiering. 
Distriktsstyrelsen ser tre viktiga segment som ska bidra till ett fortsatt starkt 
välfärdssamhälle. 

• Mera pengar till välfärden 

Det vill säga ökade statsbidrag till kommuner och regioner, så som också 
motionen lyfter fram. Generella statsbidrag bör vara huvudregeln. Dock 
kompliceras detta av att inte alla kommuner och regioner tar ansvar. Exempel 
är moderatstyrda Nacka där hela tillskottet av välfärdsmiljarderna de senaste 
tre åren gått direkt till skattesänkning. 
Icke desto mindre innebär riktade statsbidrag oftast redovisningskrav och 
regelkrångel som ibland gör det kontraproduktivt för flera kommuner att ens 
eftersöka anslagna medel. Därtill riskerar de att bli oförutsägbara. Viktigast av 
allt riskerar riktade statsbidrag leda till en osund detaljstyrning vilket riskerar att 
lyfta fram enstaka symbolreformer som riktas till särskilda grupper och i 
förlängningen motverkar vår vision om det generella välfärdssamhället. 

• Mer välfärd för varje krona 

Med vår demografiska utmaning är det inte rimligt att tro att vi kan fortsätta 
verksamheterna på samma sätt och enbart jobba med att öka finansieringen. 
Det är imperativt att vi står upp och aktivt driver för att innovera våra 
verksamhetsprocesser för att kunna göra mer och med högre kvalitet för varje 
spenderad skattekrona.  

• Bättre möjligheter till omställning på arbetsmarknaden genom hela livet 

Vår arbetsmarknad är i ständig förändring. Nya arbetsprocesser, kompetenser 
och teknologier har potentialen att varje dag bidra till starkare välfärd och bättre 
livsvillkor för arbetstagare och brukare. Enligt LinkedIn, världens största 
arbetssökar-databas, fanns 9 av 10 de mest efterfrågade kompetenserna inte 
som arbetskompetens för 15 år sedan. I denna föränderliga värld har måste 
alla i vår befolkning kunna vara med och ta del av utvecklingen. Det är viktigt 



att våra välfärdsverksamheter präglas av hög grad av vidareutbildning parallellt 
med att nya arbetsprocesser utvecklas. 

Ovanstående är punkter som partidistriktets representanter vid flera tillfällen 
har fört fram i vårt parti. Baserad på ovanstående föreslår distriktsstyrelsen 
distriktskongressen att anse motionen besvarad. Det är viktigt att detta inte ska 
ses om en svagare form av bifall av motionen, utan exakt vad ett besvarande 
innebär. Ett besvarande innebär att kongressen 

 

anser att frågorna är viktiga, sympatiserar med motionen och vill att distriktet 
ska fortsätta med sina ansträngningar i denna riktning. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1105 besvarad. 

  



Nr67 / ID1099 

Motion nr 67 

Ekonomiskt bistånd i väntan på 

arbetsprövning 

Sigtuna  

Område: Hållbar välfärd 

Motivering 

Ett antal personer med Neuropsykiatriska funktionsvariationer har nu blivit av med 
sin aktivitetsersättning, då Försäkringskassan helt plötsligt har givit dem avslag, 
trots att inga nya domar som stödjer detta har tillkommit. Flertalet av dessa 
personer får heller inte A-kassa, eftersom de tidigare bara haft aktivitetsersättning 
som enda inkomstkälla. När de sedan söker försörjningsstöd blir de ofta nekade, 
eftersom de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande till 100%.  

När dessa personer ställer sig som sökande efter en arbetsträning med 
lönebidrag från Arbetsförmedlingen, bör de även få ekonomisk ersättning från 
kommunen medan de väntar, så att de kan leva på minst existensminimum och 
betala sin hyra. Anledningen till denna motion är erfarenheter där även beslut från 
myndigheter dröjt, där Arbetsförmedlingen inte själva åstadkommit praktikplats, 
då månader gått utan att viktig dokumentation från vården inkommit i rimlig tid. 

Den enskilda människan ska inte behöva drabbas av myndigheternas slarv. Bara 
några enstaka misstag kan innebära att en person med NPF riskerar att vräkas 
och hamna i hemlöshet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna verkar för 
att personer med vilja att arbeta, som står till arbetsmarknadens 
förfogande, men har behov av stöd, också ska få en skälig ekonomisk 
ersättning från kommunen under tiden de väntar på praktik. 

attmotionen skickas till Socialdemokraternas partikongress 

Birgitta Undin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 67 

 

Khashayar Farmanbar 

Det är när vi är när vi har en funktionsvariation eller när något oväntat händer i 
livet som behovet av trygghet är som störst. Motionen pekar på den orimliga 
situation som uppstår när en myndighet, i detta fall Försäkringskassan, gör en 
felaktig bedömning som riskerar att ställa tillvaron för den enskilde på sin ända. 
Aktivitetsersättning är en ersättning som riktar sig till de mellan 19 och 29 år 
som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att de inte kan 
arbeta under minst ett år. Under tiden med aktivitetsersättning kan de få stöd 
och hjälp med att kunna börja arbeta. 
Enligt försäkringskassans statistik blir allt fler unga personer med 
funktionsvariation av med sin ersättning och tvingas till Arbetsförmedlingen. 
Försäkringskassan har tidigare pekat på att de följer gällande lagstiftning. Men 
det är diskutabelt om detta stämmer och läget har förtydligats. 
I december 2018 kom första vägledande domen från Kammarrätten i 
Jönköping som ger Försäkringskassan bakläxa. I domen står att läsa: 
”Att den försäkrade deltar i daglig verksamhet eller sysselsättning kan inte 
användas som stöd för att personen har arbetsförmåga i ett förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden. Däremot kan dessa uppgifter behövas när du bedömt att det 
finns en rätt till aktivitetsersättning, men behöver mer information för att ta 
ställning till och planera rehabiliteringsinsatser som den försäkrade behöver för 
att få eller återfå en arbetsförmåga.” 
Försäkringskassan har under 2019 förtydligat sina direktiv till sina handläggare 
med anledning av domen. 
Distriktsstyrelsen tycker att det rimliga är att Försäkringskassan gör rätt. Även 
om förslaget i motionen ter sig mycket sympatiskt kan det i förlängningen 
innebära att alltfler som ska ha ersättning från Försäkringskassan flyttas över 
till kommunernas försörjningsstöd. Förutom det ohållbara att ett statligt ansvar 
därmed flyttas till kommunerna innebär det nackdelar för den enskilde som 
därmed hamnar i en mindre gynnsam situation jämfört med aktivitetsbidraget 
som bättre förbereder den enskilde för arbete. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1099. 
Nr68 / ID1098 

Motion nr 68 Område: Hållbar välfärd 

Ekonomisk grundtrygghet för alla 

Sigtuna  

Motivering 

Genom den snabba tekniska utvecklingen står vi inför stora förändringar. Synen 
på arbete förändras genom den ökade digitaliseringen och automatiseringen av 



samhället. Vi kommer att byta arbete oftare, vidareutbilda oss, kanske starta eget. 
Vi bör därför fundera över vilket trygghetssystem som passar framtidens 
utmaningar. 
Enligt FN’s konvention om mänskliga rättigheter har var och en rätt att klara sin 
grundläggande försörjning. Medborgare ska inte behöva ansöka om att få sitt 
dagliga bröd. Att överleva är en mänsklig rättighet. 
2010 tog EU-parlamentet ett beslut om att medlemsstaterna skulle undersöka 
möjligheten till ”villkorslös basinkomst” och också genomföra pilotprojekt. 
Flertalet länder har också genomfört eller beslutat att genomföra pilotprojekt och i 
några länder har basinkomst också införts. 
I Sverige lyckas vi idag inte garantera alla medborgare FN’s mänskliga rättigheter. 
Vi har utvecklat ett system med restriktioner, byråkrati, motkrav och 
stigmatisering. Resultatet är att människor ”faller mellan stolarna” och i fattigdom. 
Idén om basinkomst baseras på värderingar om att människan är en aktiv varelse 
och vill bidra i samhället, och alltså vill arbeta, oavsett om det är i form av betalt 
eller ideellt arbete. 
Basinkomsten kan fungera som en trygghet under förändringsperioder. Istället för 
att kortsiktigt fokusera på försörjningen kan individen tänka på utveckling och 
självförverkligande. Konstnärligt och ideellt arbete skulle också ges större 
utrymme. 
Ett införande av basinkomst skulle bl a medföra; - minskad byråkrati med ett 
mindre komplicerat system där många av ersättningarna som finns idag ersätts av 
basinkomsten, - minskade kostnader för administration, - minskad statlig kontroll, 
- ett större individuellt ansvar, - ökad ekonomisk trygghet, - möjlighet till ideellt 
arbete och samhällsengagemang, - minskad stigmatisering, - minskad ohälsa, - 
ökade möjligheter för arbetssökande och vid nyföretagande mm.  
Forskningen visar också att: Villkorslösa pengar är ett oerhört framgångsrikt sätt 
att frigöra människor och bekämpa fattigdomen. 
Med beaktande av FN’s konvention om mänskliga rättigheter, EU-parlamentets 
beslut 2010 och socialdemokratiska värderingar som solidaritet, allas lika värde 
och rättigheter och trygghet för alla är det rimligt att vi utreder möjligheterna med 
basinkomst. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att

 motionen skickas vidare till 

länsriksdagsgruppen 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för en utredning där 
konsekvenserna och formerna för ett införande av basinkomst utreds 

att motionen skickas till partikongressen 

Marianne Åslin, Lars Lindblom, Jenny Undin, Birgitta Undin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 



Kontaktperson: Björn 
Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.co
m +46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 68 

Khashayar Farmanbar 

Motionen tar frågan om basinkomst. Basinkomst som ibland också kallas 
medborgarlön eller grundinkomst, är i sin grundläggande utformning någon 
form av en regelbunden utbetalad summa pengar, från staten till samtliga 
medborgare i landet. Utbetalningen sker ovillkorligt och enligt en ”lika till alla”-
princip. Det kan finnas förslag på variationer på detta koncept, men principen 
är densamma. 
Det förekommer en debatt om ett sådant systems fördelar. Distriktsstyrelsen 
ser att vår samhällsmodell främst bygger på att nationens gemensamma intäkt 
kommer främst från medborgarnas arbete. Detta arbete genererar 
skatteintäkter, och det är vår skyldighet att vrida och vända på varenda 
skattekrona för att nå störst effekt för användning av dessa. En modell med 
basinkomst av denna typ innebär en stor kostnad för hela skattekollektivet och 
minimerar utrymmet att göra andra viktiga satsningar och därmed blir det 
mindre pengar över till det som faktiskt bygger upp vår gemensamma välfärd, 
och kan ge var och en jämlika livschanser. Resultatet av en sådan basinkomst 
skulle bli en successiv övergång från ett välfärdssamhälle för alla till att varje 
individ med sin inkomst ska bekosta större del av skolan, 
vården och omsorgen, dvs en succesiv övergång från ett gemensamt 
finansierat välfärdssektor till att var och en ska jaga sina egna lösningar.  
Våra bästa satsningar för jämlikhet som har gett varje människa frihet, 
framgång och livskvalitet har alltid byggt på generella reformer som samtidigt 
riktat sig till vitala och välbehövliga områden, exempelvis barnbidraget eller vår 
tids största digitaliseringsreform Hem-PC, vår satsning på folkidrotten som gett 
alla barn möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund, eller den kommunala 
musikskolan. Dessa reformer har alla varit generella och samtidigt riktade till 
olika verksamheter. De har varit möjliga tack vare att gott skatteunderlag som 
inte tunnats ut via orimliga skattesänkningar eller basinkomst. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1098. 
Nr69 / ID1070 

Motion nr 69 

Bättre pension 

Enskild motion 

Område: Hållbar 

välfärd 

Haninge  

Motivering 



Motionär: Birgitta Tångerby, Facklig ledare i Haninge Arbetarekommun 

Alltför ofta får man läsa om hur dålig ersättning pensionärer har. Det är inte rimligt 
att man ska kunna arbeta ett helt yrkesliv för att sedan knappt kunna klara sig på 
sin pension. Det är våra äldre som byggt upp landet och de förtjänar betydligt 
bättre.  

Sveriges riksdag har misslyckat med att upprätthålla en bra ersättning till våra 
pensionärer även om man har höjt den något så är det inte tillräckligt. Facket har 
här möjlighet att göra mer för våra pensionärer. Vi har vår avtalspension, 4,5%, 
som innefattar alla som arbetar på kollektivavtal (SAF-LO). De är för lite och här 
borde vi inleda samtal med Svenskt Näringsliv om att höja tjänstepensionen. 
Tjänstepensionen ska givetvis också börja betalas in från första arbetade timme. 
Det är dem pengarna som ligger längst i systemet och därför viktigt att de 
kommer in så tidigt som möjligt.  

Sluta åldersdiskriminera våra unga och se till att tjänstepensionen betalas in från 
första arbetade timme! 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna 

verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO höjs. 

att Socialdemokraterna verkar för att avtalspensionen mellan SAF-LO betalas 
in från första arbetade timme. 

Birgitta Tångerby 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Nils Bergmark 
nils.bergmark@socialdemokraterna.se 
0700540896 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 69 

Khashayar Farmanbar 

Pensionssystemet är en central del i den svenska välfärdsmodellen. Det finns till 
för att ge trygghet under ålderdomen och utgör en hörnsten för vår 
gemensamma välfärd. I Sverige finns över två miljoner pensionärer och ungefär 
åtta miljoner framtida pensionärer. Pensioner 

 



är därför någonting som berör oss alla. 
Varje persons pension kan komma från flera olika håll, i huvudsak, allmän 
pension, tjänstepension och eget sparande. 
Allmän pension är den pension man får från staten. Den Allmänna pensionen i 
Sverige är skattefinansierad och administreras av Pensionsmyndigheten. 
Tjänstepension är den som betalas in av arbetsgivare som en del av lönen. Det 
finns flera olika avtal om tjänstepension. Vilket man tillhör beror på vilket 
område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har. 
Ett av dessa tjänstepensionsavtal, den som berör arbetare som är anställda i 
privatägda företag, heter Avtalspension SAF-LO. Det är Svenskt Näringsliv 
och LO som kommit överens om den pensionen och hur den ska fungera. 
Enligt den överenskommelsen tjänas avtalspension in från den månad 
arbetstagaren fyller 25 år till 65 år. Arbetsgivare betalar in en premie som 
motsvarar 4,5 procent för årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 
501 000 kronor år 2020, och 30 procent för lönedelar däröver. 
Ett fundament i pensionssystem ska vara livsinkomstprincipen. Det innebär att 
alla inkomster ska utgöra ett underlag för den framtida pensionen – varje 
krona räknas. Den framtida pensionen betalas genom att alla arbetstagare 
avstår lön som i stället betalas in som en avgift till pensionssystemet. I den 
intentionen är distriktsstyrelsen överens med motionären. Dock står vi upp för 
svenska modellen och vill att arbetsmarknadens parter ska i sina förhandlingar 
komma fram till det som motionären skriver. Därför föreslår distriktsstyrelsen 
kongress att avslå motionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1070. 
Nr70 / ID1053 

Motion nr 70 Område: Hållbar välfärd 

Värna välfärdssystemen! 
Södertälje  

Motivering 

På senare år har det blivit tydligt att det svenska välfärdssystemet allt oftare 
utnyttjas genom fusk och bedrägerier. Erfarenheterna från Sveriges största 
rättegångar till trots kan omfattningen vara betydande. Den organiserade 
brottsligheten har hittat en ny lukrativ marknad att bedra samhället på miljarder 
varje år. 

Välfärdssystemen är ett nät av utbetalningssystem på kommunal och nationell 
nivå som hänger ihop och ofta är beroende av varandra. Kommunerna saknar 
idag tillräckligt lagstöd för att delta i samverkan med statliga myndigheter för att 
stävja pågående kriminalitet riktad mot 
välfärdssystemen. Erfarenheterna från de härvor som nystats upp de senaste 
åren visar dock att kommunerna kan spela en viktig roll för att förebygga, 
upptäcka och ingripa mot fusk och bedrägerier. 



Det är välkommet att flera av de förslag som presenterades i SOU 2017:37 
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra lett till 
att regeringen vidtagit åtgärder. Bland annat har ett folkbokföringsbrott införts 
liksom ökade möjligheter att kontrollera bosättning. Men de åtgärder som vidtagits 
och planeras fokuserar till övervägande del på statliga myndigheters funktioner 
och roller medan kommunernas roll och möjligheter att bidra till att motverka 
välfärdsbrott och fusk hamnar i skymundan.  

Regelförenklingar som är till för att underlätta för enskilda personer i vardagen 
kan utnyttjas av en organiserad brottslighet. Se till exempel möjligheten för alla 
barn i en familj att ha egna kontokort. När mamman i en familj ansöker om 
försörjningsstöd kan endast hennes konton kontrolleras och barnens konton kan 
därmed utnyttjas för att gömma undan medel som familjen besitter. 

När samhällets vaksamhet mot denna typ av brottslighet successivt skärps och ny 
lagstiftning kommer på plats är det av största vikt att också kommunernas ansvar 
och befogenheter ses över. Ett konkret och viktigt exempel är att möjliggöra ett 
större utbyte av uppgifter mellan statliga myndigheter, kommunala myndigheter 
och verksamheter, vilket kräver förändringar i sekretesslagstiftningen. 

Sedan den 1 januari 2016 finns det sekretesslättnader rörande informationsutbyte 
mellan myndigheter vid misstanke om grov brottslighet. Det är av största vikt att 
överväga på vilket sätt kommunerna på ett effektivt sätt kan inordnas i den 
myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad välfärdsbrottslighet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län ska verka för att kommuner inordnas i den myndighetsgemensamma 
satsningen mot organiserad brottslighet 

Södertälje AK styrelse 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 70 

Khashayar Farmanbar 

Motionen tar upp frågan om den ekonomiska organiserade brottslighet som 
riktar sig till våra offentliga system. Distriktsstyrelsen delar motionens 
problembeskrivning och instämmer i behovet av stärkt myndighetsgemensam 
satsning mot den organiserad brottslingen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att bifalla motion ID1053. 

att motionen överlämnas till kommunala gruppen 

  



Nr71 / ID1038 

Motion nr 71 

Höj ersättningsnivåerna i 

socialförsäkringssystemen 

Botkyrka  

Område: Hållbar välfärd 

Motivering 

Under 1900-talets gång lyckades socialdemokratin successivt bygga ut 
trygghetssystemen och socialförsäkringarna. Att bli sjuk skulle inte behöva 
innebära att en individs ekonomi slogs i spillror, utan människor skulle känna sig 
trygga, även i tider av sjukdom och arbetslöshet.  

Länge sågs de svenska socialförsäkringarna som generösa. Ersättningsnivåerna 
för dem som blev sjuka eller arbetslösa i Sverige på 1970- och 1980-talen var 
högre än i andra länder. 

Detta ändrades dock i och med 90-talskrisen och saneringen av de svenska 
statsfinanserna. I olika krisåtgärder sänktes ersättningsnivåerna från tidigare 90% 
ner till nivåer på 80% och 75% När försämringarna genomfördes var det utifrån ett 
ekonomiskt nödläge, och acceptansen för detta låg i mångt och mycket i att det 
ansågs som nödvändigt för stunden, men att det skulle ske en återställning när 
ekonomin så medgav. 

Nu har det snart gått 30 år sedan de stora försämringarna genomfördes och 
ekonomin är nu i ett helt annat läge. Sveriges ekonomi har utvecklats starkt och vi 
har nu en av världens starkaste statsfinanser. Statsskulden är på en historiskt låg 
nivå och Sverige toppar många listor gällande exempelvis ekonomisk 
konkurrenskraft. Samtidigt har ojämlikheten ökat mer än i många andra 
jämförbara länder, och många söker nu vägar för att komma till rätta med de 
växande skillnaderna.  
  

Att höja ersättningsnivåerna till 90%, dvs samma nivå som de var fram till 90-
talskrisen, är inte bara ekonomiskt försvarbart med tanke på den goda utveckling 
som skett de senaste decennierna, utan är också ett led i att öka jämlikheten i 
samhället och minska utsattheten för dem som är sjuka och arbetslösa. På 
samma sätt som värnskatten nu tagits bort med 
argumentet att den var tillfällig (även den infördes ju som ett led i att sanera 
statsfinanserna på 90-talet) så bör även ersättningsnivåerna i 
socialförsäkringssystemen återställas till de tidigvarande nivåerna. 

Styrelsens utlåtande över motionen angående höj ersättningsnivåerna i 
socialförsäkringssystemen 
Styrelsens föredragande: Youbert Aziz 



Motionären lyfter en väldigt viktig fråga som ligger varmt om hjärtat för alla 
socialdemokrater, det generella trygghetsnätet som ska finnas där för de som 
drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. Systemet med sjukförsäkringen och a-
kassan (arbetslöshetsförsäkring) är tänkt att fungera som en 
omställningsförsäkring, som ska möjliggöra för det stora flertalet att kunna ställa 
om i arbetslivet eller rehabiliteras under en förlängd period och undvika fattigdom. 
Sjukförsäkringen och a-kassan bygger på inbetalningar genom de sociala 
avgifterna som är en indirekt skatt på arbete eller genom medlemsavgifter till a-
kassorna och man får därför en ersättning baserad på tidigare inkomstnivåer.  

Den som blir sjuk och blir sjukskriven längre än 14 dagar har rätt till sjukpenning 
på 80% av sin sjukpenninggrundande inkomst, vilket kan sammanfattas som 
inkomst av arbete ej inräknat kostnadsersättningar som traktamenten under ett år. 
Nivån för a-kassan är också 80% men de trappas ned vid olika tidpunkter. Medan 
sjukpenningen sänks till 75% efter 364 dagar så sker det redan efter 200 dagar 
för a-kassan och då ner till 70% av inkomsten. 

Det finns ett flertal studier som visar på att låga ersättningsnivåer vid arbetslöshet 
försämrar löneutvecklingen - en som studie gjordes nyligen av IFAU (Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitiskutvärdering) i samband med att förra 
alliansregeringen försämrade a-kassan samtidigt som den blev dyrare visade att 
det ledde till lägre lönetillväxt jämfört med perioden. Utgångspunkten är att a-
kassan håller reservationslönerna hos arbetstagare höga och därmed kan 
arbetstagare kräva högre löner. Det säger även sig självt att en trygg ekonomi är 
en förutsättning för att kunna fokusera på rehabilitering för att återgå till arbete. 
Dessutom löper socioekonomiskt svaga individer med svag anknytning till 
arbetsmarknaden och som har låga löner ökad risk för sjukdom och arbetslöshet. 
När dessa grupper förlorar en stor del av redan låga inkomstnivåer försvagas den 
lokala ekonomin och tillväxten blir lägre och drabbar redan köpsvaga områden 
hårdare. 

Det finns därför ett stort värde för samhället och individen att ersättningsnivåerna 
inom socialförsäkringssystemet ligger på en hög nivå. Samtidigt behövs 
kontrollmekanismer för att arbetslösa ska söka jobb eller delta i nödvändiga 
kompetensförstärkande insatser och så att sjuka får stöd och hjälp till 
rehabilitering eller anpassade anställningar utifrån sina förutsättningar.  

Ett problem med socialförsäkringssystemets utformning som leder till dess 
successiva urholkning av ersättningsnivåerna på ett indirekt sätt är taken för 
ersättningsnivåerna. Inom akassan finns ett tak på 910 kronor per dag, max 22 
dagar per månad vilket innebär att det är endast de med inkomster lägre än 25 
025 kr som får 80% och för sjukpenningen är taket 372 000 kr per år eller 31 000 
kr per månad som ger en ersättning på 24 800 kr. De som lever på 
socialförsäkringssystemet får dessutom inte heller ta del av jobbskatteavdragen 
och får därför behålla mindre av sina ersättningar efter skatt än de som har 
samma inkomster av arbete. Vid full ersättning av a-kassa och en genomsnittlig 
kommunalskatt får arbetslösa behålla drygt 14 000 kr, oavsett tidigare inkomst. 

Taken inom socialförsäkringssystemet skapar en ständig urholkning av 
ersättningsnivåerna eftersom de inte höjs i samma takt som inkomstutvecklingen, 



även om den sjukpenninggrundande inkomsten får sitt tak höjt i takt med att KPI 
(konsumentprisindex) höjs. Värst är det för a-kassan där taket är lagstadgat till 
910 kr per dag. Enligt Sveriges A-kassor fick hela 73% av alla som levde på a-
kassa under början av 2019 under 80% av sin inkomst i akassa. Om inte 
ersättningarna i socialförsäkringssystemet ska kontinuerligt försämras krävs det 
en form av lagstiftad indexering så att det förutsätter aktiva politiska beslut för att 
sänka nivåerna i det fall staten vill spara in på kostnaderna. Detta föreslås inte av 
motionären men kan ha samma andemening för att garantera att nivåerna i 
ersättningssystemen motsvarar 90% av inkomsten för de flesta av arbetstagarna.  

Ett annat stort problem med a-kassan är svårigheten att uppfylla arbetsvillkoret 
som ställer krav som utesluter många utan fast anställning och med för få 
arbetade timmar från a-kassan. Samma problematik har sjukförsäkringen där 
Försäkringskassans strama bedömningar gör att många faller mellan stolarna på 
grund av bristande samordning mellan sjukvården, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta behöver tillrättaläggas för att 
öka förtroendet och legitimiteten för socialförsäkringssystemet. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 

att bifalla motionen att sända motionen som Socialdemokraterna i Botkyrkas 
egen motion till Stockholm läns socialdemokratisk partidistriktskongress 
2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ersättningsnivåerna i 
socialförsäkringssystemen och a-kassan ska höjas till ursprungliga 90%. 

att Socialdemokraterna i Botkyrka tar motionen som sin egen och sänder den 
vidare till Distriktskongressen 2020. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län tar motionen som sin egen och driver 
den i högre instanser. 

Tomas Bergqvist 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

 

Samlat utlåtande över motion nr 43 och 71 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 43 och 71 

Khashayar Farmanbar 



Distriktsstyrelsen delar motionärernas oro över att individer far illa i dagens 

sjukförsäkringssystem. Socialförsäkringssystemen och inte minst A-kassan har 
en central omställningsfunktion för såväl samhället som för individen. En väl 
fungerande, frivillig och solidariskt finansierad omställningsförsäkring som 
administreras av fristående a-kassor är en viktig grundsten i den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Rätt utformad kommer en sådan 
arbetslöshetsförsäkring möjliggöra nödvändig strukturomvandling, ge 
ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulera efterfrågan i 
ekonomin när arbetslösheten stiger och motverka press nedåt på lönerna. 
Arbetslöshetsförsäkringen reformeras och förbättras i flera avseenden. 
Förändringarna kommer att ta tid och behöver ske utifrån tydliga prioriteringar. 

Efter den borgerliga regeringens nedmontering av a-kassan har 
Socialdemokratiskt-ledda regeringen redan genomfört en rad åtgärder. Att höja 
taket i a-kassan har haft högsta prioritet. Det innebär att allt fler idag har 80 
procent av sin tidigare lön tryggad, jämfört med tidigare 75%. Här har vi ett 
oerhört viktigt uppdrag att se till att alla ska kunna nå taken i 
socialförsäkringssystemen. 

 
Utöver att alltfler ska kunna nå taken i försäkringssystemen finns problemet att 
allt för få personer som är arbetslösa är berättigade till a-kassa. Fler behöver 
kunna kvalificera sig till akassa. Unga, framför allt unga kvinnor, är förutom att 
de ofta har otrygga anställningar den grupp som jobbar lägst antal timmar. 
Regeringen höjde därför deltidsstämplingen från 75 dagar till 60 veckor redan 
2017. 

I en tid där resurserna inte är oändliga måste prioriteringar göras. Höjt tak för 
de som redan har a-kassa eller bättre möjligheter för fler att kunna nå taken i 
socialförsäkringssystemeten samt bättre möjligheter för fler att kunna ta del av 
a-kassa och vara med i omställningssystemet. Efter höjningarna av nivåerna 
som beskrivs ovan har 
Socialdemokraterna prioriterat att fler ska kunna nå taken i 
försäkringssystemen och fler ska kunna få a-kassa. 

Distriktsstyrelsen tycker att det är rimlig väg framåt för att förstärka våra 
socialförsäkringssystem. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1038. att anse motion 
ID1072 besvarad. 

att länsriksdagsgruppen får i uppdrag att verka att fler ska få ut 80 procent av 

lönen i ersättning, för att fler ska omfattas av socialförsäkringssystemen och på 

sikt att ersättningsnivån höjs i socialförsäkringarna och a-kassan.  

Nr72 / ID1027 

Motion nr 72 



Dags att öka skatteintäkterna för att skapa 

ett starkare samhälle, ett tryggare 

Sverige! 
Sollentuna  

Enskild motion 

Område: Hållbar välfärd 

Motivering 

Sverige är ett land med allvarliga samhällsproblem. Vi har oacceptabla köer i 
sjukvården, gängkriminalitet och skjutningar, för låga skolresultat, bostadsbrist, 
låga pensioner och otillräckliga klimatinvesteringar. Lösningarna på dessa 
problem kommer att kosta pengar och kräver att fokus förflyttas från att ytterligare 
stärka statsfinanserna till att skjuta till nödvändiga medel för att åstadkomma de 
förändringar som svenska folket förväntar sig.  

Sverige är i dag ett av de länder som har lägst skatter på förmögenhet i relation till 
skatterna på arbete och konsumtion. Det rimmar illa med ambitionen om 
minskade klassklyftor och är en oacceptabel ordning för en rörelse vars uppgift är 
att försvara löntagarnas intressen. Att öka beskattningen av kapital är i många fall 
inte helt okomplicerat i en värld där miljarder kan flyttas ur landet genom ett 
knapptryck, men kapital finns i många former. En ny fastighetsskatt skulle kunna 
bidra både med viktiga medel för att finansiera välfärden och till att minska 
inkomstskillnaderna på ett träffsäkert sätt. Den är också mycket effektiv genom att 
den inte minskar någons arbetsvilja och skattebasen kan inte döljas eller flyttas ur 
landet. De problem med den förra fastighetsskatten, som ledde till utbrett folkligt 
missnöje, måste rimligen gå att mildra utan att helt åsidosätta en av få skatter 
som ekonomerna är överens om har mycket små nackdelar i förhållande till 
intäkterna. 

Ränteavdraget framstår alltmer som omöjligt att förklara. Varför ska staten lägga 
pengar på att subventionera de rikas lån? Det har tveklöst bidragit till 10-talets 
kraftiga prisstegring för fastigheter och borde egentligen ha avskaffats långt innan 
amorteringskrav infördes. 
Konjunkturinstitutets prognos från 2017 visar dessutom att kostnaden för 
ränteavdraget riskerar att explodera från 17 miljarder kronor år 2016 till över 60 
miljarder tio år senare. Den typen av storsatsning på de välbärgade är helt enkelt 
oförsvarlig och måste stoppas. Med dagens låga ränteläge torde det vara relativt 
smärtfritt att börja trappa ner ränteavdraget redan nu, och avskaffa det helt inom 
några år. 

En ny förmögenhetsskatt borde införas. Det finns flera exempel på länder som 
klarar av att ha en förmögenhetsskatt utan att himlen faller ned, med Schweiz 
som det ett iögonfallande exempel. Det faller således på sin egen orimlighet att 
det skulle vara omöjligt att ha en sådan i Sverige, och ur fördelningssynpunkt är 



det svårt att tänka sig en mer attraktiv skatt. Utöver detta bör en ny skatt på arv 
och gåvor införas för att motverka just att klassbakgrund går i arv. Motargumenten 
ekar allt tommare när ojämlikheten ökar och skatten är verklighet såväl i USA som 
i de flesta EUländer. Slutligen behöver den allmänna beskattningen av 
kapitalinkomster öka. Vi kan inte längre låta samhällets rikaste kapitalägare 
komma undan med att så skamlöst gynnas av skattesystemet på bekostnad av 
vanliga löntagare. Vi står i en tid där samhället behöver stärkas och försvaras, 
och då krävs att alla samhällsklasser bär sin del. 

Ett annat område som på senare tid visat sig vara mer ett hinder än en tillgång är 
det oerhört strikta finanspolitiska ramverket. Dess införande motiverades av ett 
behov av att bygga upp nytt förtroende för de svenska statsfinanserna efter 90-
talets krisår, och det var säkert en korrekt analys av tidens problem. 20 år har 
passerat och problembilden präglas numera av offentlig verksamhet som går på 
knäna både inom rättsväsende, sjukvård, utbildning och omsorg. Statens finanser 
däremot går som tåget. Det är uppenbart att skutan har slagit över och att en 
korrigering åt andra hållet är på sin plats. Nyligen har finansministern aviserat sin 
vilja att ersätta överskottsmålet med ett balansmål. Samtidigt har man nyligen 
infört ett skuldankare på 35 % av BNP. Dessa två mål är inte dock inte förenliga 
med varandra eftersom statsskulden bestäms som en följd av just 
budgetbalansen, tillsammans med tillväxten och räntan. Historiskt har det visat sig 
att tillväxten varit högre än räntan och att en balanserad statsbudget således lett 
till minskande statsskuld som andel av BNP. 

Eftersom statsskulden är det som måste anses ha betydelse för statsfinansernas 
hälsa är det rimligen saldomålet för budgeten som bör få ge vika, särskilt med 
tanke på att allt fler ekonomer nu varnar för att den ständigt minskande 
statsskulden riskerar att leda till likviditetsproblem på marknaden för svenska 
statsobligationer. Balansmålet bör således ersättas med ett mål för långsiktigt 
stabil statsskuld som andel av BNP. 

Statens utgiftstak sätts tre år i förväg och anger ett maxbelopp för utgifterna i 
statsbudgeten och pensionssystemet. Det infördes för att öka förtroendet för 
Sveriges statsfinanser, ett syfte som får anses vara uppfyllt i och med den låga 
statsskulden och det faktum att staten nu kan låna på tio års sikt till minusränta. 
Utgiftstaket har också en oönskad bieffekt i att det utgör en ensidig press i riktning 
mot minskad offentlig sektor. Det finns inget motsvarande intäktsgolv. Den långa 
uppbindningstiden för utgiftstaket kan bli en tvångströja i ett läge där staten måste 
vara mer flexibel att agera i förhållande till kortsiktiga konjunkturcykler. 
Förtroendeproblemet för svenska staten är inte längre i förhållande till 
statsskuldsmarknaden utan till det egna folket, som i rask takt tappar tilltron till 
statens förmåga att se och lösa samhällets problem. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att

 en ny fastighetsskatt ska införas att

 ränteavdraget ska avskaffas att

 en ny förmögenhetsskatt ska införas att



 en ny arvs- och gåvoskatt ska införas att

 beskattningen av kapitalinkomster ska 

öka 

att det finanspolitiska ramverket förändras genom att saldomålet för 
statsbudgeten avskaffas till förmån för ett mål om långsiktigt stabil 
statsskuld som andel av BNP 

att statsbudgetens utgiftstak ska sättas i vårpropositionen för nästkommande 
budgetår i stället för tre år i förväg 

attriksdagsgruppen får i uppdrag att verka i denna anda 

Joakim Jonsson och Anton Lindgren 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-25, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 
Kontaktperson: Joakim Jonsson 

joakim.jonsson@sollentuna.se 
0739151022 

 

Samlat utlåtande över motion nr 72 och 138 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 72 och 138 

Khashayar Farmanbar 

Skatter behövs för att finansiera det vi alla tillsammans har nytta av. 
Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning och 
skattesänkningar är inget instrument för att uppnå detta. 

Motionerna lyfter fram behovet av att införa en rad olika skatter för att 
möjliggöra satsningar på välfärden. Distriktsstyrelsen håller med om att det 
behövs ett nytt och hållbart skattesystem som främjar jämlikhet och hållbarhet, 
men som även möjliggör investeringar som stärker Sverige och svensk 
konkurrenskraft. Den utlovade skattereform som partierna enats om i 
Januariavtalet (JA) blir därmed oerhört viktig. Den nya skattereformen ska 
främja en rättvis fördelningspolitik, leda till ökad sysselsättning, bidra till att 
klimatmålen nås och utjämna ekonomiska klyftor. 

Den borgerliga alliansregeringen avskaffade 2008 den statliga 
fastighetsskatten som ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Det innebar 
att offentlighetens intäkter från fastighets minskade med totalt ca 23% totalt 
inräknad statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Därtill är det 
problematiskt att den kommunala fastighetsavgiften är regressiv, eftersom den 
har ett takbelopp. Det innebär att högt värderade fastigheter betalar lägre än 
den tidigare fastighetsskatten, medan en höjning av avgiften riskerar att slå 
hårdare mot lågt värderade fastigheter. Det vore önskvärt att oavsett om det är 
staten eller kommunerna som tar in en fastighetsskatt eller -avgift att systemet 
inte är regressivt. 



Vid det tillfälle då fastighetsskatten avskaffades hade det rimliga varit att 
avskaffa ränteavdraget, något som Alliansregeringen inte gjorde. Det kan 
argumenteras att avskaffandet av statliga fastighetsskatten i kombination med 
bibehållet ränteavdrag har i hög grad bidragit till kraftigt höjda bostadspriser 
och kraftig skuldsättning av hushållen för sina bolån. I en del fall finns det fog 
att ställa sig den fråga som motionärerna ställer, nämligen varför staten ska 
subventionera de rikas lån. Samtidigt skulle det inte vara helt sant då det i 
storstadsregionerna finns många som har möjlighet att ha kvar sin bostad pga 
ränteavdragen, då de har dragit på sig alltför stora låneskulder. 

Därför är den valda vägen att först minska lånesättningen genom bl.a. lånetak 
och amorteringskrav för att därefter under kontrollerade former pysa ut den 
prisbubbla som har uppstått på bostadsmarknaden en omdömesgill väg. 
Samtidigt bör ränteavdraget på sikt och stegvis avskaffas. 

Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att höginkomsttagare måste 
betala mer i skatt och att kapitalbeskattningen i Sverige idag är för låg. Men i 
detta skede bör vi inte låsa fast oss vid enskilda skattesatser eller skatteuttag, 
utan i första hand driva på för en inriktning och principer. Därmed avslås de 
specifika att-satserna i dessa motioner. 

 

Partikongressen 2015 fattade beslut om att ersätta överskottsmålet med ett 

balanskravsmål. 
Något som också nyligen framfördes av finansministern. Distriktsstyrelsen delar 
partikongressen bedömning och ser inte behovet att ersätta balanskravsmålet 
med ett mål kopplad till statsskulden. I grunden handlar det om att en stat 
måste ha tillräckligt med skatteintäkter för att klara av sina utgifter. I det fall 
staten styrs med ett de facto underskottsmål, skulle våra medborgares väl och 
ve och hela vårt reformutrymme vara beroende av andras godtycke. De som far 
mest illa i sådana lägen är de i störst behov av offentlighetens stöd och det 
starka samhället. 

Den tre-åriga utgiftstaket som sätts i vårpropositionen ger en rimlig möjlighet att 
ha ett ramverk som över tiden är relevant och förutsägbar. Att frångå dessa 
principer skulle snarare leda till sämre möjlighet till god ekonomi, vilket skulle 
ge sämre reformutrymme, vilket skulle slå hårdast mot de som behöver det 
mest. Därmed skulle dessa förslag direkt motverka det som motionärerna och 
distriktsstyrelsen önskar, dvs medborgarnas ökade tilltro till samhället att lösa 
våra samhällsproblem. 

Därtill är det värt att påpeka att distriktskongressen inte fattar beslut om 
införandet eller avskaffandet av skatter, eller det finanspolitiska ramverket då 
det är riksdagen som har det mandatet. Därför är det enda korrekta hanteringen 
av motion ID1027 är att föreslå kongressen att avslå motionens samtliga att-
satser, även i de fall som distriktsstyrelsen kan dela motionärens andemening 
enligt ovan. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motion ID1027, att-sats ID1025:1, ID1025:2, ID1025:3, 

ID1025:4. att anse att-sats ID1025:5, ID1025:6, ID1025:7 

besvarad. 

Nr73 / ID1044 

Motion nr 73 

Åtgärder för att förhindra kommunal social 

dumpning 

Sollentuna  

Område: Integration 

Motivering 

Enligt bosättningslagen, Lag (2016:38), är kommunerna skyldiga att ordna 
boende åt nyanlända. Kommunerna får ett statligt etableringsstöd för detta under 
den tvååriga etableringsperioden som regleras i utlänningslagen. Det råder dock 
en etableringstid på två år. När etableringstiden gått ut finns det inget lagstadgat 
krav på att kommunen behöver anordna ett boende åt de nyanlända. Detta har 
gett upphov till åtskilliga former av kommunala konstellationer för att bli av med 
nyanlända efter etableringsperioden tvåårig period. I Lidingö kommun har man 
gett nyanlända tvååriga hyreskontrakt utan att erbjuda något tillsvidarekontrakt 



när hyreskontraktet löpt ut. I Sollentuna, Sigtuna och Solna har den politiska 
ledningen beordrat förvaltningen att leta upp boenden i Norrland och sedan 
erbjuda dessa till nyanlända som löper risk att hamna på försörjningsstöd efter 
den tvååriga etableringstiden. Detta har gett upphov till en form av social 
dumpning på kommunal nivå då man vältrar över kostnader, i form av utbetalat 
försörjningsstöd, och ansvar, i form av integrationsinsatser på andra kommuner. 
Ofta har dessa kommuner som de nyanlända skickas till betydligt sämre 
förutsättningar för en lyckad integration.  

Ska integrationen fungera måste hela Sverige hjälpas åt. Det är dålig omtanke om 
landet att slänga ut nyanlända från sina boenden innan de hunnit skaffa sig en 
egen försörjning. Det finns även exempel på nyanlända som skaffat sig arbete 
och egenförsörjning som vräks i vissa kommuner idag. Som tidigare nämnt är 
Sollentuna kommun en av dessa. Risken för otrygga och olovliga 
andrahandskontrakt, trångboddhet och våld i nära relationer ökar i och med att 
vissa kommuner har denna hållning.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att socialdemokratiska 

kommuner samverkar för att förhindra social dumpning. 

att regeringen ser över kommunernas lagstadgade ansvar för nyanlända 
enligt bosättningslagen. att en utredning tillsätts i syfte att hitta förslag på 
reformer och lagändringar som förhindrar socialdumpning. 

attmotionen skickas till Socialdemokraternas partikongress 2021 

Joakim Jonsson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-25, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Joakim Jonsson 

joakim.jonsson@sollentuna.se 
0739151022 

 

Samlat utlåtande över motion nr 73 och 74 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 73 och 74 

Mathias Tegner 

Bosättningslagen eller, Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning (2016:38), tillkom under den då rådande migrationskrisen med en 
ökning av antalet asylsökande som sökte sig till Sverige. Sverige var det land i 
Europa som tog emot flest ensamkommande barn och flest asylsökande i 
förhållande till befolkningsstorlek. 



Utgångspunkten är och måste vara att människor som kommer till Sverige ska 
erbjudas goda förutsättningar för att snabbt etablera sig för att bli en del av vår 
gemenskap, vara med och 
bygga upp vår välfärd och utveckla Sverige. Den 23 oktober 2015 nåddes en 
överenskommelse mellan sex partier i riksdagen om en rad åtgärder för ett 
hållbart mottagande och en snabbare etablering. En del av överenskommelsen 
var att alla kommuner skulle bära en del av den initiala bördan av migration. 

Historiskt har mottagandet av nyanlända invandrare fördelats ojämnt fördelat 
mellan landets kommuner. Därför föreslogs 2016 ett nytt lagförslag om ett 
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända invandrare. Bosättningslagen 
innebar en skyldighet för kommuner att ta emot nyanlända invandrare för 
bosättning vilket syftar till att förkorta väntetiderna i anläggningsboenden och 
göra det möjligt att ta emot fler nyanlända invandrare för bosättning i 
kommunerna. På så sätt kunde en mer proportionerlig fördelning av 
mottagandet komma till stånd och de nyanlända invandrarnas etablering i 
samhälls- och arbetslivet kunde effektiviseras.  

När den tvååriga etableringstiden gått ut, så har olika kommuner valt att agera 
olika i 

förhållande till invandrarens bostad. Precis som motionärerna skriver så har 
bosättningslagen ”gett upphov till åtskilliga former av kommunala 
konstellationer för att bli av med nyanlända efter etableringsperioden tvåårig 
period. I Lidingö kommun har man gett nyanlända tvååriga hyreskontrakt utan 
att erbjuda något tillsvidarekontrakt när hyreskontraktet löpt ut. I 
Sollentuna, Sigtuna och Solna har den politiska ledningen beordrat 
förvaltningen att leta upp boenden i Norrland och sedan erbjuda dessa till 
nyanlända som löper risk att hamna på försörjningsstöd efter den tvååriga 
etableringstiden. Detta har gett upphov till en form av social dumpning på 
kommunal nivå då man vältrar över kostnader, i form av utbetalat 
försörjningsstöd, och ansvar, i form av integrationsinsatser på andra 
kommuner. Ofta har dessa kommuner som de nyanlända skickas till betydligt 
sämre förutsättningar för en lyckad integration.” 

Distriktsstyrelsen är eniga med motionärerna att olika typer socialdumpning, 
som kommuner genomför för att slippa ta ansvar för sina medborgare, är djupt 
förkastligt och menar liksom motionärerna att det är rimligt att utreda hur social 
dumpning kan stoppas. Däremot tror vi inte att det är bosättningslagen som 
ska ändras. En sådan process riskerar enbart att vi tar ett steg i fel riktning och 
att den kommunala ansvarsfördelningen försvinner. Vidare framhåller 
distriktsstyrelsen att distriktskongressen inte har beslutanderätt över 
socialdemokratiska 

 

kommuner.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att 

avslå att-sats ID1097:1, ID1097:4, ID1044:1, ID1044:4. att 



anse att-sats ID1097:2, ID1097:3, ID1044:2, ID1044:3 

besvarad. 

  



Nr74 / ID1097 

Motion nr 74 

Åtgärder för att förhindra kommunal social 

dumpning 

Sigtuna  

Område: Integration 

Motivering 

Enligt bosättningslagen, lag (2016:38), är kommunerna skyldiga att ordna boende 
åt nyanlända. De nyanlända får ett statligt etableringsstöd under den tvååriga 
etableringsperioden som regleras i utlänningslagen. När etableringstiden gått ut 
finns det många nyanlända som ännu inte är självförsörjande och det finns inget 
lagstadgat krav på att de behöver bo kvar i kommunen. 

Detta har gett upphov till åtskilliga former av kommunala konstellationer för att bli 
av med nyanlända efter den tvååriga etableringsperioden. I Lidingö kommun har 
man gett nyanlända tvååriga hyreskontrakt utan att erbjuda något 
tillsvidarekontrakt när hyreskontraktet löpt ut. I Sigtuna, Sollentuna och Solna har 
den politiska ledningen beordrat förvaltningen att leta upp boenden till nyanlända i 
mindre kommuner med en längre periods utflyttning och lediga bostäder, men 
betydligt svagare arbetsmarknad. I vissa fall har man till och med betalat biljetten 
och första månadens hyra, allt för att förhindra att de nyanlända hamnar på 
försörjningsstöd i kommunen som de ursprungligen anvisats till. Detta har gett 
upphov till en form av social dumpning på kommunal nivå då man vältrar över 
kostnader, i form av utbetalat försörjningsstöd, och ansvar, i form av 
integrationsinsatser, på andra kommuner. Ofta har dessa kommuner som de 
nyanlända skickas till betydligt sämre förutsättningar för en lyckad integration.  

Ska integrationen fungera måste hela Sverige hjälpas åt. Det är dålig omtanke om 
landet att slänga ut nyanlända från sina boenden innan de hunnit skaffa sig en 
egen försörjning. Det finns även exempel på nyanlända som skaffat sig arbete 
och egenförsörjning som vräks i vissa kommuner idag. Som tidigare nämnt är 
Sigtuna kommun en av dessa. Risken för otrygga och olovliga 
andrahandskontrakt, trångboddhet och våld i nära relationer ökar i och med att 
vissa kommuner har denna hållning. Det är hög tid för solidaritet! 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att socialdemokratiska 

kommuner samverkar för att förhindra social dumpning. 

att regeringen ser över kommunernas lagstadgade ansvar för nyanlända 
enligt bosättningslagen. att en utredning tillsätts i syfte att hitta förslag på 
reformer och lagändringar som förhindrar socialdumpning. 

attmotionen skickas till socialdemokraternas partikongress 2021. 



Marie Axelsson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn 
Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.co
m +46 73-514 55 77 

 

Samlat utlåtande över motion nr 73 och 74 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 73 och 74 

Mathias Tegner 

Bosättningslagen eller, Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning (2016:38), tillkom under den då rådande migrationskrisen med en 
ökning av antalet asylsökande som sökte sig till Sverige. Sverige var det land i 
Europa som tog emot flest ensamkommande barn och flest asylsökande i 
förhållande till befolkningsstorlek. 

Utgångspunkten är och måste vara att människor som kommer till Sverige ska 
erbjudas goda förutsättningar för att snabbt etablera sig för att bli en del av vår 
gemenskap, vara med och 
bygga upp vår välfärd och utveckla Sverige. Den 23 oktober 2015 nåddes en 
överenskommelse mellan sex partier i riksdagen om en rad åtgärder för ett 
hållbart mottagande och en snabbare etablering. En del av överenskommelsen 
var att alla kommuner skulle bära en del av den initiala bördan av migration. 

Historiskt har mottagandet av nyanlända invandrare fördelats ojämnt fördelat 
mellan landets kommuner. Därför föreslogs 2016 ett nytt lagförslag om ett 
gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända invandrare. Bosättningslagen 
innebar en skyldighet för kommuner att ta emot nyanlända invandrare för 
bosättning vilket syftar till att förkorta väntetiderna i anläggningsboenden och 
göra det möjligt att ta emot fler nyanlända invandrare för bosättning i 
kommunerna. På så sätt kunde en mer proportionerlig fördelning av 
mottagandet komma till stånd och de nyanlända invandrarnas etablering i 
samhälls- och arbetslivet kunde effektiviseras.  

När den tvååriga etableringstiden gått ut, så har olika kommuner valt att agera 
olika i 

förhållande till invandrarens bostad. Precis som motionärerna skriver så har 
bosättningslagen ”gett upphov till åtskilliga former av kommunala 
konstellationer för att bli av med nyanlända efter etableringsperioden tvåårig 
period. I Lidingö kommun har man gett nyanlända tvååriga hyreskontrakt utan 
att erbjuda något tillsvidarekontrakt när hyreskontraktet löpt ut. I 



Sollentuna, Sigtuna och Solna har den politiska ledningen beordrat 
förvaltningen att leta upp boenden i Norrland och sedan erbjuda dessa till 
nyanlända som löper risk att hamna på försörjningsstöd efter den tvååriga 
etableringstiden. Detta har gett upphov till en form av social dumpning på 
kommunal nivå då man vältrar över kostnader, i form av utbetalat 
försörjningsstöd, och ansvar, i form av integrationsinsatser på andra 
kommuner. Ofta har dessa kommuner som de nyanlända skickas till betydligt 
sämre förutsättningar för en lyckad integration.” 

Distriktsstyrelsen är eniga med motionärerna att olika typer socialdumpning, 
som kommuner genomför för att slippa ta ansvar för sina medborgare, är djupt 
förkastligt och menar liksom motionärerna att det är rimligt att utreda hur social 
dumpning kan stoppas. Däremot tror vi 

 

inte att det är bosättningslagen som ska ändras. En sådan process riskerar 
enbart att vi tar ett steg i fel riktning och att den kommunala 
ansvarsfördelningen försvinner. Vidare framhåller distriktsstyrelsen att 
distriktskongressen inte har beslutanderätt över socialdemokratiska kommuner.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att 

avslå att-sats ID1044:1, ID1044:4, ID1097:1, ID1097:4. att 

anse att-sats ID1044:2, ID1044:3, ID1097:2, ID1097:3 

besvarad. 

  



Nr75 / ID1056 

Motion nr 75 

Obligatorisk språkundervisning för 

asylsökande 

Södertälje  

Enskild motion 

Område: Integration 

Motivering 

”För att kunna leva sitt liv fullt ut i Sverige behöver man också kunna tala 
svenska”, säger finansminister Magdalena Andersson (S). 

Det stämmer väldigt bra. Språket är nyckeln till integration och det första jobbet. 
Utan att kunna språket är det väldigt svårt att komma in i samhället, knyta 
kontakter och känna samhörighet vilket kan få psykiska konsekvenser. Från ett 
arbetsmarknadsperspektiv är det alltså ett stort problem att människor inte kan 
svenska. Men även utifrån ett socialt perspektiv med segregerade områden och 
parallellsamhällen som uppstår. Försämrade språkkunskaper påverkar även 
kommande generationer inom familjen. 

I dag är språkundervisningen för asylsökande frivillig. Vi har tusentals jobb som 
det inte finns kompetens för i samhället. För att kunna ta dessa jobb behöver man 
först lära sig svenska och för att påskynda processen så är det väldigt rimligt att 
göra det obligatoriskt. 

Forskning pekar på att det tydligt visar att den som har svaga språkkunskaper har 
svårare att få jobb. Obligatorisk språkundervisning för asylsökande kommer 
påskynda integrationen och bidra till sysselsättning bland de nyanlända. När man 
idag väntar på sin process för uppehållstillstånd, som kan ta flera år, tilldelas man 
ingen sysselsättning. Detta bidrar till psykisk ohälsa, utanförskap, segregation och 
ensamhet. 

Idag omfattas nyanlända med uppehållstillstånd av obligatorisk 
språkundervisning, men vi anser att det behöver utvidgas att omfatta även 
asylsökande som väntar på beslut från Migrationsverket. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län verkar för obligatorisk språkundervisning för asylsökande. 

SSU Södertälje 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 



Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 75 

Mathias Tegner 

Sverige ska vara ett land där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i 
samhällsgemenskapen. 

I dag tar det för lång tid för nyanlända flyktingar och invandrade att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Segregation och bristande kunskaper i svenska språket 
är stora utmaningar.  

På den socialdemokratiska partikongressen fastslogs politiska riktlinjer som 
säger att ”(d)e senaste årens många asylsökande gör att vårt jobbmål nu 
kräver större insatser för att kunna nås. Över 100 000 nyanlända ska ut på 
arbetsmarknaden fram till och med 2020. En del har lång utbildning och 
yrkeserfarenhet i bagaget, andra har kort eller ingen utbildning. Det kommer att 
kräva mer utbildning, mer effektiv språkträning redan från asylprocessens 
början, bättre matchning och validering av nyanländas kunskaper. Med rätt 
insatser kan de många nyanlända bidra till att klara framtida 
arbetskraftsbehov.” 

Under 2015 beslutade också regeringen om "Svenska från dag ett", vilket är ett 
vällyckat samarbete mellan staten och studieförbunden, som innebär att 
asylsökande redan från 2016 gavs möjlighet att lära sig svenska redan under 
asylprocessen.  

Dessa socialdemokratiska riktlinjer finns också med i januariavtalets punkt 40, 
stipulerar tydligt att nyanlända snabbare ska ges möjlighet att komma in på 
arbetsmarknaden. Det ska genomföras genom ett integrationsår, som kommer 
innehålla en intensiv yrkessvenska, yrkesförberedande och yrkesinriktad 
svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik 
inom relevant yrkeskategori eller intensiv praktik inom bristyrken. 
Integrationsåret kommer också innehålla obligatorisk samhällsorientering och 
språkundervisning. Denna samhällsorientering och språkundervisning ska 
börja från dag ett i Sverige. Av januariavtalet framgår också att kraven på 
deltagande och resultat måste öka och kopplas till ersättningar. Även 
föräldralediga måste få lära sig svenska. För att detta ska kunna genomföras 
införs en språkplikt för den som söker asyl eller uppbär försörjningsstöd.  

Naturligtvis är den kompromiss januariavtalet innebär inte per definition 
socialdemokratisk politik. Just dessa förslag överensstämmer med vad vi 
socialdemokrater lade fram i valrörelsen 2018, där nya reformer för att 
nyanlända och invandrade ska lära sig svenska presenterades. Förslagen 
handlar om ett införande av språkplikt som innebär att det blir obligatoriskt för 
asylsökande att delta i språkträning. Vid frånvaro från undervisningen ska det 
gå att dra in den asylsökandes dagersättning. Samma språkplikt ska gälla 



människor som har försörjningsstöd och som behöver lära sig mer svenska för 
att få jobb. Det innebär också att det blir obligatoriskt att delta i SFI eller annan 
språkträning, annars ska försörjningsstöd nekas. Vi socialdemokrater lyfte 
också fram att vi vill satsa på öppna förskolor som har språkträning för 
föräldrarna. I detta sammanhang är det viktigt att stärka alla asylsökandes rätt 
till att lära sig svenska. Ett sådant exempel är att rätten att lära sig svenska inte 
får inskränkas av familjesituation eller familjens syn på frågan. 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas grundsyn när det gäller att språket är en 
nyckel till arbete och integration. För att delta i det samhället behöver du kunna 
svenska. Vi vill 

 

framhålla att de absolut flesta som kommer till Sverige vill lära sig språket. 
Historiskt har brister inom svenska för invandrare (SFI) gjort denna inlärning 
svår. Bristen på nivåindelning har lett till akademiker och analfabeter har fått 
lära sig svenska i samma klassrum, även om det har funnits stora 
kvalitetsskillnader på SFI i landet.  

Distriktsstyrelsen välkomnar därför satsningar för förbättrad SFI-undervisning, 
bland annat genom individuella prestationsplaner och just ökad nivåindelning. 
Vidare måste antalet timmar som nyanlända läser SFI kunna ökas och 
möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet behöver förstärkas. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1056 besvarad. 

  



Nr76 / ID1015 

Motion nr 76 

Sansade krav på svenskkunskaper till 

svenskt medborgarskap 

Solna 

Område: Integration 

Motivering 

Motion I3: Sansade (B2) krav på svenskkunskaper till svenskt medborgarskap. 

Frågan om krav på svenskkunskaper för medborgarskap är rimlig. Att vara 
medborgare är att delta i samhället. Politiska debatten i Sverige sker på svenska 
och rösträtten i riksdagsvalet bör vara villkorlig tillräckliga kunskaper i svenska. 
Kunskapskravet bör dock vara sansat och inte implementeras på ett 
förolämpande sätt. 

Enligt europaskalan finns det sex olika språknivåer från nybörjare till flytande: 

● A1: en kan besvara enkla frågor och skriva korta, enkla meningar. 

● A2: en fungerar i mycket korta sociala samtal men har svårt att själv hålla dem 
vid liv● B1: en fungerar i de flesta situationer och kan skriva enkel 
sammanhängande text ● B2: En kan aktivt ta del i diskussioner, samt förklara 
och försvara ens åsikter. 

● C2: En förstår tal i högt tempo och kan utan ansträngning ta del av vilka 
diskussioner som 

helst, kan läsa praktisk taget allt skrivet språk och skriver själv klar och flytande 
text TISUS-provet för att få läsa på universitet på svenska motsvarar språknivån 
C1. Vissa borgerliga partier skulle vilja införa språktest vars nivå ligger väl ovanför 
C2 och som många svenskfödda knappast skulle klara obehindrat. Från ovan 
skalan kan det sägas att nivån B2 bör räcka för att klara ens medborgerliga 
skyldigheter.  
Om B2-svenskkunskaper är ett rimligt krav till den som ansöker om svenskt 
medborgarskap kan det dock uppfattas som förolämpande att be alla sökande att 
ta ett prov i svenska. Sökande som redan klarat gymnasiala eller 
universitetskurser på svenska bör rimligtvis antas kunna svenska och bör kunna 
undanbedes ta ett sådant prov. På samma sätt bör alla sökande som redan kan 
bevisa behärska en B2-svenska, som exempelvis de som redan klarat TISUS-
provet, undantas från språktesten. 
Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 
verkar för driva frågan om sansade krav på svenskkunskaper till svenskt 
medborgarskap på ett sätt som inte uppfattas som förolämpande av sökanden. 

Motionär: Samuel Gauvain 

Fortsättning - Motion – (I3) – Sansade (B2) krav på svenskkunskaper till svenskt 
medborgarskap Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns 



medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta motionen som 
Arbetarekommunens egen. 
Reservation från Joakim Edhborg, Erik Rova Hedlund och Ebbe Adolfsson. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att driva frågan om sansade krav på svenskkunskaper till 
ett svenskt medborgarskap på ett sätt som inte uppfattas förolämpande av den 
sökanden 

förolämpande av den sökanden 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 76 

Mathias Tegner 

Utgångspunkten för socialdemokratins frihetssträvan för individen har alltid tagit 
sin utgångspunkt i en tro på ett jämlikt samhälle där alla jobbar och bidrar. Ett 
samhälle där alla får plats i samhällsgemenskapen. Idag är segregation och 
bristande kunskaper i svenska språket en stor utmaning för den visionen.  

På den socialdemokratiska partikongressen fastslogs politiska riktlinjer i 
samma riktning som fastslår att ”(m)änniskor ska vara delaktiga och ta 
gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller 
konsumenter, utan som samhällsmedborgare.” 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas grundsyn när det gäller att språket är en 
nyckel till arbete, integration och deltagande. För att kunna få ett jobb i Sverige 
behöver du kunna svenska. Därför lade vi socialdemokrater i valrörelsen 2018 
fram nya reformer för att nyanlända och invandrade ska lära sig svenska. 
Förslagen handlar om ett införande av plikt för asylsökande att delta i 
språkträning. Samma språkplikt ska gälla människor som har försörjningsstöd 
och som behöver lära sig mer svenska för att få jobb.  

Regeringen har under 2019 beslutat om att tillsätta en utredning för att 
modernisera och reformera lagen om svenskt medborgarskap. 
Utgångspunkten är att utredningen ska lämna förslag till att godkänt prov i 
svenska och i grundläggande samhällsorientering ska bli krav för svenskt 
medborgarskap, vilket är i linje med motionen. Detta är också i linje med 



januariavtalets punkt 41 som handlar om hur medborgarskapets status kan 
höjas och bidra till ett mer inkluderande samhälle. I detta ligger att ett godkänt 
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för 
medborgarskap i Sverige. 

Naturligtvis är den kompromiss januariavtalet innebär inte per definition 
socialdemokratisk politik. Däremot menar distriktsstyrelsen att alla människor i 
Sverige behöver kunna svenska för att integreras. Vi vill framhålla att de 
absolut flesta människor som kommer till vårt land vill lära sig det svenska 
språket. Språk är enligt distriktsstyrelsens förmenande ingången till jobb och 
etablering i samhället. Goda möjligheter till språkundervisning och utbildning är 
en förutsättning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och samhället i 
stort.  

I vårt land behövs fler tillfällen där nyanlända möter infödda, och invandrade 
kan känna sig som en del av svensk kultur och historia. Redan idag finns det 
många sådana initiativ i civilsamhälle och föreningsliv. I många kommuner 
anordnas medborgarskapsceremonier på 

 

den svenska nationaldagen. 

I regeringens förslag på språkkrav fastslås att det är viktigt att kraven för 
medborgarskap utformas rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt. Gällande 
språktester är det dock lättare sagt än gjort att hamna på en ändamålsenlig 
nivå. Kraven bör inte vara avskräckande svåra, men blir onödiga om de blir 
alltför lätta.  

Historiskt har vi socialdemokrater varit tveksamma till att språktester leder till 
ökade språkkunskaper. Språkforskare har framfört att det saknas vetenskapligt 
stöd för att språktest skulle främja integrationen, utan framförallt leder de till att 
det blir svårare att bli medborgare.  

Mycket tyder på att andra incitament fungerar i högre utsträckning, såsom att 
komma in på en arbetsplats där det talas svenska. Däremot har de 
överenskommelser kring språktester för medborgarskap som finns i 
januariavtalet ett brett folkligt stöd. Tre av fyra gillar förslagen enligt en 
undersökning från You Gov på uppdrag av Metro från 2019. 

Avslutningsvis menar distriktsstyrelsen att det är viktigt att de språktester som 
regeringen planerar att införa, utvärderas noggrant för att fastställa om de 
bidrar till språkinlärning och integration i en svensk kontext.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1015. 

att Stockholms län partidistrikt ställer sig bakom att på prov införa språkkrav för 

medborgarskap i Sverige, under förutsättningen att reformens effekter 

utvärderas.  
Nr77 / ID985 



Motion nr 77 

Krav på språktest för att bli svensk 

medborgare 

Huddinge  

Enskild motion 

Område: Integration 

Motivering 

När jag kom till Sverige för 16 år sedan talade jag flytande engelska och det var 
väldigt lätt att utföra mina vardagliga sysselsättningar då nästan alla i Sverige 
talar hyfsad bra engelska. Det gick nästan 8 år tills jag förstod att jag behöver 
kunna flytande svenska för att kunna komma in i samhället, få ett bra jobb. 
Vi behöver sätta det här kravet på våra nya invånare i själva verket för deras eget 
bästa. Det skulle verkligen underlätta för de att komma in i samhälle, få ett bra 
jobb och inte minst ett bättre självförtroende. Många nyanlända blir utnyttjade på 
arbetsplatser och andra ställen i samhället på grund av språkbrister.  
De flesta länder i Europa har redan krav på språktest för att kunna bli medborgare 
i sitt respektive land. Socialdemokraterna är ett parti som tar ansvar för Sverige. 
Vi måste också hjälpa våra nya invånare att skapa en säker framtid. Nu när 
Sverigedemokraterna är landets tredje största parti blir frågan om språktest inför 
medborgarskap hög aktuell. Vi borde agera för att minska på deras sympatisörer 
och samtidigt hjälpa våra nya invånare att komma in i samhället.  
Tillsammans bygger vi ett starkt solidariskt samhälle som värnar om jämställdhet 
och folks rätt att vara olika. Jag skulle kunna argumentera flera saker, dock ni 
förstår syftet hoppas jag. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns partidistrikt medverkar 
till att sätta upp en utredning för att undersöka vilka möjligheter finns för att 
införa språktest samt hur det ska bli. Vi kan ju inte förvänta att ha samma nivå 
på språktest som polishögskolan 

Samin Mahfuz 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 77 

Mathias Tegner 

Utgångspunkten för socialdemokratins frihetssträvan för individen har alltid 
tagit sin utgångspunkt i en tro på ett jämlikt samhälle där alla jobbar och bidrar. 
Ett samhälle där alla får plats i samhällsgemenskapen. Idag är segregation och 
bristande kunskaper i svenska språket en stor utmaning för den visionen.  

På den socialdemokratiska partikongressen fastslogs politiska riktlinjer i 
samma riktning som fastslår att ”(m)änniskor ska vara delaktiga och ta 
gemensamt ansvar för samhällets utveckling – inte som kunder eller 
konsumenter, utan som samhällsmedborgare.” 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas grundsyn när det gäller att språket är en 
nyckel till arbete, integration och deltagande. För att kunna få ett jobb i Sverige 
behöver du kunna svenska. Därför lade vi socialdemokrater i valrörelsen 2018 
fram nya reformer för att nyanlända och invandrare ska lära sig svenska. 
Förslagen handlar om ett införande av plikt för asylsökande att delta i 
språkträning. Samma språkplikt ska gälla människor som har försörjningsstöd 
och som behöver lära sig mer svenska för att få jobb.  

Regeringen har under 2019 beslutat om att tillsätta en utredning för att 
modernisera och reformera lagen om svenskt medborgarskap. 
Utgångspunkten är att utredningen ska lämna förslag till att godkänt prov i 
svenska och i grundläggande samhällsorientering ska bli krav för svenskt 
medborgarskap, vilket är i linje med motionen. Detta är också i linje med 
januariavtalets punkt 41 som handlar om hur medborgarskapets status kan 
höjas och bidra till ett mer inkluderande samhälle. I detta ligger att ett godkänt 
prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för 
medborgarskap i Sverige. 

Naturligtvis är den kompromiss januariavtalet innebär inte per definition 
socialdemokratisk politik. Däremot menar distriktsstyrelsen att alla människor i 
Sverige behöver kunna svenska för att integreras. Vi vill framhålla att de 
absolut flesta människor som kommer till vårt land vill lära sig det svenska 
språket. Språk är enligt distriktsstyrelsens förmenande ingången till jobb och 
etablering i samhället. Goda möjligheter till språkundervisning och utbildning är 
en förutsättning för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och samhället i 
stort.  

I vårt land behövs fler tillfällen där nyanlända möter infödda, och invandrare 
kan känna sig som en del av svensk kultur och historia. Redan idag finns det 
många sådana initiativ i civilsamhälle och föreningsliv. I många kommuner 
anordnas medborgarskapsceremonier på den svenska nationaldagen. 

I regeringens förslag på språkkrav fastslås att det är viktigt att kraven för 
medborgarskap utformas rättvist, rättssäkert och ändamålsenligt. Gällande 
språktester är det dock lättare sagt än gjort att hamna på en ändamålsenlig 



nivå. Kraven bör inte vara avskräckande svåra, men blir onödiga om de blir 
alltför lätta.  

Historiskt har vi socialdemokrater varit tveksamma till att språktester leder till 
ökade språkkunskaper. Språkforskare har framfört att det saknas vetenskapligt 
stöd för att språktest skulle främja integrationen, utan framförallt leder de till att 
det blir svårare att bli medborgare.  

Mycket tyder på att andra incitament fungerar i högre utsträckning, såsom att 
komma in på en arbetsplats där det talas svenska. Däremot har de 
överenskommelser kring språktester för 

 

medborgarskap som finns i januariavtalet ett brett folkligt stöd. Tre av fyra 
gillar förslagen enligt en undersökning från You Gov på uppdrag av Metro 
från 2019. 

Avslutningsvis menar distriktsstyrelsen att det är viktigt att de språktester som 
regeringen planerar att införa, utvärderas noggrant för att fastställa om de 
bidrar till språkinlärning och integration i en svensk kontext.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion nr 77. 

att Stockholms län partidistrikt ställer sig bakom att på prov införa språkkrav 

för medborgarskap i Sverige, under förutsättningen att reformens effekter 

utvärderas.  

  



Nr78 / ID1109 

Motion nr 78 

Biståndsmedel, migration och mänskliga 

rättigheter 

Norrtälje  

Område: Internationellt 

Motivering 

Socialdemokratiska arbetarpartiet står för att ”Sveriges bistånd ska användas till 
att minska fattigdomen och orättvisorna i världen” samt att ”Internationell 
solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av 
demokratier och ge ett tydligt stöd till de rörelser som kämpar för detta”.  

EU satte 2015 upp sin Emergency Trust Fund for Africa (EUTF) som ett sätt att 
hantera orsakerna till migration i afrikanska länder. EUTF finansieras till största 
delen av biståndsmedel och har dels som mål att hantera migration genom gräns- 
och kustbevakning och att stärka styrning och dels att bygga statliga institutioner. 
Andra mål är ekonomisk utveckling, matförsörjning och förbättrad förvaltning, 
exempelvis konfliktprevention och mänskliga rättigheter. Den allra största delen 
av biståndet i EUTF går till migrationshantering med tydlig fokus på säkerhet, där 
nationella styrkor förses med utrustning och träning. Fonden har delats in i tre 
grupper: Nordafrika, Afrikas horn och Sahel. 

Libyen ingår i gruppen Nordafrika och anslagen från EUTF uppgår i landet till 
nästan 328 miljoner euro för sammanlagt nio olika projekt. I Libyen pågår sedan 
staten kollapsade 2014 en väpnad konflikt där olika politiska och militära krafter 
slåss om makten. Detta har bl a lett till brist på mat, vatten, el, bränsle samt hälso- 
och sjukvård. Många flyktingar och migranter försöker att ta sig till Europa genom 
just Libyen på grund av det geografiska läget och möjligheten att nå Europa med 
båt.  

EU har i och med EUTF en överenskommelse med libyska kustbevakningen som 
syftar till att stoppa båtar som är på väg att lämna landet eller som befinner sig på 
libyskt vatten, och ta tillbaka dessa till Libyen. Syftet är även att förbättra 
situationen för dessa flyktingar och migranter i landets mottagningssystem och att 
detta ska göras i samarbete med UNHCR och IOM. Det finns dock otaliga bevis 
på att situationen för dessa flyktingar och migranter innebär inlåsning i 
förvar/fängelse/interneringsläger i flera år utan någon prövning. Det finns otaliga 
bevis för att dessa flyktingars och migranters rättigheter kränks gång på gång. 
Tortyr, våldtäkter, människohandel, misshandel och utpressning är vanligt. Om 
detta vittnar dels UNHCR och IOM själva men även de flyktingar och migranter 
som antingen lyckas ta sig över Medelhavet eller som genom vidarebosättning 
har kommit till bland annat Sverige. Att driva förvar under fängelselika 
förhållanden har blivit en lukrativ verksamhet, inte enbart för statligt anställda utan 
även för smugglare och väpnade grupper. Konsekvenserna för flyktingarna och 



migranterna är förfärliga. Berättelserna från dem som lyckats ta sig därifrån är 
hjärtskärande och många har spår på och i sina kroppar av den omänskliga 
behandlingen.  

Sverige står bakom EU i detta. Sverige står därmed indirekt bakom att inlåsta 
flyktingar och migranter utsätts för tortyr, våldtäkter och misshandel. Hälso- och 
sjukvård existerar knappt. En del av dessa människor är små barn och födande 
kvinnor.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att - att Socialdemokraternas partidistrikt i 
Stockholms län verkar för att tillsätta en oberoende utredning om och hur 
mänskliga rättigheter kränks inom ramen för EUTF for Africa. 

att - att Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län verkar för att Sverige 
och EU ställer krav på att biståndsmedel inte används till verksamhet som 
kränker mänskliga rättigheter. 

att - att Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län verkar för att 
interneringsläger inom ramen för EUTF Libyen evakueras skyndsamt och 
att de människor som befinner sig där får komma till säkerhet. 

Karin Sundkvist 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Hanna Stymne Bratt 

norrtalje@socialdemokraterna.se 

0703447073 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 78 

Mathias Tegner 

Avsaknad av arbetstillfällen och varaktig försörjning är bland de viktigaste 
skälen till att människor känner sig tvingade att migrera. Detta är ett mönster 
som kan ses på flera platser i världen och det mönstret är väldigt tydligt i Afrika. 
En strukturerad relation mellan EU och Afrika har existerat sedan antagandet 
av den gemensamma strategin mellan EU och Afrika sedan 2007. Denna 
strategi utgör fortsatt den övergripande ramen för det gemensamma 
partnerskapet.  
EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk betydelse för såväl EU som för 
Sverige. Som socialdemokrater vill vi naturligtvis att EU och Afrika på jämlika 
grunder ska kunna agera samfällt i frågor som rör gemensamma utmaningar. 
EU:s samarbete och partnerskap med Afrika på migrationsområdet handlar om 
att ta helhetsperspektiv och därmed bidra till en långsiktig hantering av 
migration, inklusive att motverka grundorsakerna till irreguljär migration. I ett 
kortare perspektiv är samarbetet viktigt för att bland annat underlätta 



återvändande och återintegrering, att bistå flyktingar och utsatta migranter och 
att gemensamt bekämpa nätverk för smuggling och människohandel. 
2015 kompletterades det gemensamma partnerskapet med Emergency Trust 
Fund for Africa (EUTF) vid toppmötet på Malta. Sedan införandet har EU 
bidragit med 45 miljarder kronor till 26 afrikanska länder situerade vid Afrikas 
horn, norra Afrika och i Sahel.  
Inom ramen för programmet har 40 000 jobb skapats, 223 000 människor fått 
hjälp till självhjälp för att klara sin egen försörjning. Vidare har 6,7 miljoner 
människor fått tillgång till grundläggande social service och över 60 000 
människor har fått hjälp till frivilligt återvändande till sina hemländer. Slutligen 
har 266 människosmugglare åtalats och 69 

 

människosmugglarnätverk rullats upp.  
Det är uppenbart att människor far illa i migrationskrisens spår. EUTF måste 
kontinuerligt utvärderas, men mycket tyder på att situationen i dessa 
krisdrabbade regioner skulle vara sämre utan programmet. Det är riktigt att EU 
bland annat utbildat Libyens kustbevakning, bland annat i mänskliga 
rättigheter. Distriktsstyrelsen menar att denna del av EU:s bistånds och 
migrationspolitik måste utvärderas och kontinuerligt prövas, men menar som 
utgångspunkt att effekterna av EUTF huvudsakligen varit positiva och där 
skiljer vi oss från motionärens ståndpunkt. Vi delar motionärens mening att 
biståndspengar inte får användas för att kränka mänskliga rättigheter, men 
menar att EUTF huvudsakligen bidrar till utveckling och används inte för att 
kränka mänskliga rättigheter.  
Slutligen menar vi inte att en speciell kvotflyktingsinsats ska genomföras för att 
föra flyktingar från Libyen till Sverige, utan menar att IOM:s och UNHCR:s 
prioriteringar för kvotflyktingar ska gälla. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1109:1, ID1109:3. att 

anse att-sats ID1109:2 besvarad. 

  



Nr79 / ID1055 

Motion nr 79 

Konflikten i Nagorno-Karabach (Artsakh) 

Södertälje  

Enskild motion 

Område: Internationellt 

Motivering 

Nagorno-Karabach är en de facto självständig republik i majoritet befolkat av 
armenier. Republiken är inte internationell erkänd utan betraktas som en del av 
Azerbajdzjan. NagornoKarabach gränsar alltså till Armenien i väst, Azerbajdzjan i 
öst och Iran i söder. 

Sedan 100 år har det varit en konflikt om Nagorno-Karabach mellan armenier och 
azerer. 

Konflikten började när både Armenien och Azerbajdzjan utropade självständighet 
från Ryssland 

1918. Strider bröt ut om gränsdragning och kontroll över flera områden, 
däribland NagornoKarabach. Enligt ett beslut av sovjetledaren Josef Stalin blev 
Nagorno-Karabach 1923 ett självstyrande område – en autonom oblast – i 
Azerbajdzjan. Det sägs att Stalin gav bort Nagorno-Karabach som present till 
Azerbajdzjan. Men allt har ett syfte, syftet var geopolitisk instabilitet i Kaukasus-
regionen som skulle gynna Ryssland och vapenexporten. Under Sovjettiden var 
tvisten lågintensiv, men den glömdes inte bort. Fortfarande var majoriteten i 
Nagorno-Karabach armenier. 

Konflikten tog fart i februari 1988, då Nagorno-Karabachs högsta sovjet 
(folkförsamling) med siffrorna 110–17 röstade för en begäran om få ansluta sin 
oblast till Armenien. Oenigheten om Nagorno-Karabach gjorde samtidigt att en 
väpnad konflikt utvecklades mellan armenier och azerbajdzjaner inne i enklaven 
under 1990. Kriget fortsatte fram till 1994 och en vapenvila ingicks. Armenierna 
har idag kontroll över området. Dock fortsätter striderna i jämna mellanrum, det är 
en frusen konflikt som kan tina upp när som helst. Speciellt efter den hårda press 
som diktatorn i Azerbajdzjan, Ilham Aliyev, får motstå från egna befolkningen om 
återerövring av området. 

Det oljerika Azerbajdzjan fängslar idag journalister, mördar oppositionspolitiker 
och tar till militärt mot Nagorno-Karabach. Varför skulle armenier i Nagorno-
Karabach vilja vara en del av ett korrupt land när ens egna är en relativt 
fungerande demokrati med demokratiska val till parlament, landsting och 
kommuner? Varför ska inte de få bestämma sitt eget öde? 

Precis som alla andra forna Sovjetländer har även Nagorno-Karabach rätten att 
kräva självständighet. Den behöver varken tillhöra Armenien eller Azerbajdzjan. 
Det enda rätta är att den egna befolkningen får bestämma ödet själv. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i 

Stockholms län ska verka för fred i Nagorno-Karabach. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att invånarna i Nagorno-
Karabach får avgöra deras egen framtid, exempelvis i form av en 
folkomröstning. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att hjälpinsatser från 
bland annat Sverige och EU når även Nagorno-Karabach. 

SSU Södertälje 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 79 

Mathias Tegner 

Nagorno-Karabach eller på armeniska Artsach är ett område situerat i 
sydvästra 

Azerbajdzjan med ungefär 150 000 invånare. Den nutida delen av den militära 
konflikten i Nagorno-Karabach blossade upp vid Sovjetunionens sönderfall 
precis som motionären skriver.  

Det i praktiken självstyrande Nagorno-Karabach gränsar mot Armenien i väster 
och Iran i söder.  
Befolkningen består till cirka 95 procent av armenier, men före konfliktens 
utbrott för ungefär 30 år sedan, så utgjorde azererna ungefär 25 procent. 
Generellt är armenier kristna och azerer muslimer.  

1988, vid tiden precis innan Sovjetunionens sönderfall väcktes konflikten i 
NagornoKarabach. Ledarna i den autonoma regionen menade att armenierna 
diskriminerades, bland annat saknades skolböcker och TV-sändningar på 
armeniska. De anförde dessutom att den sovjetiskazerbajdzjanska styret 
medvetet försöka förändra befolkningsstrukturen i NagornoKarabach genom att 
pressa azerier att flytta in och armenier att flytta ut. Därför ville ledarna att 
regionen skulle ställas under den sovjetiska republiken Armenien. 

I både Moskva och Azerbajdzjans huvudstad Baku fick propån kalla handen. I 
Armeniens huvudstad Jerevan hölls demonstrationer för förslaget, medan 
protester förekom i Baku. I själva Nagorno-Karabach utbröt våldsamma 
sammandrabbningar och snart påbörjades en folkomflyttning, där etniska 



armenier lämnade Azerbajdzjan och etniska azerier lämnade Armenien och 
Nagorno-Karabach. Då detta hände vid Sovjetunionens sönderfall så var 
Moskvas försöka att ingripa förgäves. 

Både Armenien och Azerbajdzjan utropade sig självständiga 1991. Med 
Sovjetunionens definitiva sönderfall förvandlades konflikten till ett öppet krig 
mellan Armenien och 
Azerbajdzjan, vilket skördade runt 30 000 dödsoffer och massflykt av azerier. 
Även NagornoKarabach utropade sig som självständigt 1991, efter en 
folkomröstning som bojkottades av landets azerier. Självständigheten är dock 
inte erkänd av något annat land. 



År 1994 slöts ett avtal om vapenvila i enlighet med Bisjkek-protokollet, eftersom 
det skrevs under i Kirgizistans huvudstad. Då kontrollerade Armenien, utöver 
Nagorno-Karabach också över en tiondel av Azerbajdzjans yta. Följande år 
inledde OSSE:s så kallade Minskgrupp, där bland annat USA, Ryssland och 
Sverige deltar, ett medlingsarbete som pågått sedan dess. Människor dödas 
dock fortfarande utmed demarkationslinjen och reellt torde läget kunna 
definieras såsom ett lågintensivt krig. 

Konflikten torde vara en av de mest svårlösta i världen idag. Mycket beroende 
på områdets historiska betydelse både för Armenien och Azerbajdzjan, men 
också på grund av dess regionala geografiska vikt. Nagorno-Karabach har en 
central roll i föreställningarna om både den armeniska och den azeriska 
historia. Det armeniska skriftspråket skapades av den helgonförklarade 
teologen Mesrop Masjtots som en tid var verksam i Amarasklostret i Nagorno-
Karabach. Den azeriska folkgruppen sägs ha uppstått bland invånare i 
kungadömet Albania, som existerade fram till omkring 800 och omfattade bland 
annat Nagorno-Karabach. 

1813 infogades Nagorno-Karabach i Ryssland och under 1800-talet flyttade 
många armenier till regionen. Orsaken var både turkisk förföljelse mot armenier 
och att desamma uppskattades av den ryske tsaren. I samband med första 
världskriget och ryska revolutionen blev Nagorno-Karabach för första gången 
orsak till öppen konflikt mellan Armenien och Azerbajdzjan. I tiden efter första 
världskriget togs både Azerbajdzjan och Armenien över av bolsjeviker. 1923 
beslutade Josef Stalin, genom sin strategi att söndra och härska, att den 
armeniskt dominerade regionen Nagorno-Karabach skulle få en status av 
autonomt område inom sovjetiska Azerbajdzjan. 

Idag är Azerbajdzjan, precis som motionären skriver, ett auktoritärt land som 
styrs av president Ilham Alijev. Presidenten har påbörjat en fjärde period vid 
makten efter valvinsten 2018 och har alltså suttit vid makten sedan 2003. 
Valen kan inte anses vara varken fria eller demokratiska. I landets folkvalda 
parlament finns en opposition, som dock hindras från att arbeta effektivt på 
grund av brist på opartisk media, en repressiv politisk omgivning och 
begränsade resurser. Distriksstyrelsen delar således motionärens åsikt att 
Azerbajdzjan är ett korrupt land.  

Armenien har sedan december 2018 en ny premiärminister i Nikol Pahinian, 
som valdes efter att landets förre ledare lämnat makten efter en 
sammetsrevolution. Ledarbytet har skapat förhoppningar om att den långlivade 
konflikten möjligen ska kunna närma sig en lösning. 

Sanningen är dock att mycket lite tyder på att den permanenta knuten kan 
lösas upp. Sedan vapenvilan 1994 har återkommande försök gjorts för att lösa 
konflikten. Minskgruppen föreslog 1997 att Nagorno-Karabach skulle få stor 
självbestämmanderätt men officiellt tillhöra Azerbajdzjan. Armeniens 
dåvarande styre verkade redo att acceptera förslaget, men tvingades avgå 
efter starka motreaktioner bland sina landsmän. Azerbajdzjans dåvarande 
ledning föreföll redo att ge Nagorno-Karabach autonomi inom Azerbajdzjan, 
men även detta försök gick i stöpet på grund av folkligt motstånd i 
Azerbajdzjan.  



2007 presenterade OSSE de så kallade Madridprinciperna, för 
Azerbajdzjans och Armeniensutrikesministrar. Grunden var att Armenien skulle 
lämna de ockuperade områdena, NagornoKarabach skulle få självstyre inom 
Azerbajdzjan och en korridor skulle upprättas mellan regionen och Armenien.  

2008 inträffade det allvarligaste brottet mot vapenvilan dittills, då eldväxling 
vid gränsenkrävde ett drygt tiotal soldaters liv. Länderna anklagade varandra 
för att ha inlett skottlossningen. FN:s generalförsamling antog kort därefter 
resolution 62/243 som fastslår att Nagorno-Karabach är en del av 
Azerbajdzjan, och uppmanade Armenien att dra tillbaka sina styrkor. Bakom 
resolutionen stod 39 mestadels muslimska länder, medan 7 länder 

 

röstade mot den – däribland Minskgruppens ordförandeländer USA, Ryssland 
och Frankrike. Resterande EU-länder lade mer sina röster, eftersom 
resolutionen bröt mot Madrid principerna och Minskgruppens strävanden.  

Dödläget har fortsatt att råda i konflikten under 10-talet. Alla parter har haft 
svårt att kompromissa och eftergifterna har varit få. Starka nationalistiska 
känslor i båda länder försvårar förutsättningarna att nå eventuella 
kompromisser. Politikerna spelar dessutom gärna på nationalismen av 
inrikespolitiska skäl 
. 

Under perioden 2014-2016 eskalerade konflikten och risken för ett nytt krig har 

ökat. 
Sommaren 2014 dödades ett tjugotal människor i strider längs gränsen mot 
Azerbajdzjan och en militärhelikopter från Nagorno-Karabach sköts ned av 
azerbajdzjanska armén. Periodvis under 2015 krävde fortsatta strider 
människoliv varje vecka. I början av april 2016 utbröt de hårdaste striderna 
sedan kriget i praktiken slutade 1994. Under månaden dödades minst 100 
människor trots att ett avtal om eldupphör ingicks efter fyra dagars strider.  

Under våren 2019 möttes Armeniens och Azerbajdzjans ledare i Wien, vilket 
ökade förhoppningarna på fred. Dessa förhoppningar kom dock på skam, 
troligen på grund av nationalistiska stämningar i de båda länderna.  

Sverige har sedan starten varit en del av fredssträvandena för Nagorno-
Karabach. Vi socialdemokrater tror generellt att länder ökar den internationella 
säkerheten genom samarbete länder emellan. Vårt mål är alltid att bryta 
konfrontationens, avskräckningens och nollsummespelets logik för att istället 
betona avspänning, nedrustning och 
förtroendeskapande åtgärder i syfte att skapa ömsesidiga fördelar. I fallet 
NagornoKarabach har Sverige och socialdemokratins hållning alltid varit att 
tillsammans med resten av EU stödja OSSE inom ramen för Minskgruppens 
arbete.  

Distriktsstyrelsen menar att det bästa sättet att verka för fred är att stödja 
Minskgruppen. Det gynnar inte fredsprocessen att Socialdemokraterna eller 
Sverige ensidigt verkar för en folkomröstning, då utgången är uppenbar och det 
inte torde lösa konflikten.  



Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1055:2. att anse att-

sats ID1055:1, ID1055:3 besvarad. 

Nr80 / ID987 

Motion nr 80 

EU-samarbete kring kapitalbeskattning för 

att stoppa ökande klassklyftor 

Huddinge  

Enskild motion 

Område: Internationellt 



Motivering 

I Socialdemokraternas partiprogram kan vi läsa att klassklyftorna beskär 
människors frihet. Inkomstskillnaderna i Sverige har växt till de största på flera 
decennier. Den så kallade Ginikoefficienten, som mäter inkomstfördelning låg i 
Sverige 2018 på 0,27. På 1970-talet var den cirka 0,2. Den senaste uppgången 
drivs huvudsakligen av ökade kapitalvinster bland dem med allra högst inkomst. 
Det handlar bland annat om finansiella kapitalvinster, det vill säga aktieförsäljning 
med vinst.  
Under de senaste 25 åren har den årliga tillväxttakten av kapitalinkomst i Sverige 
legat ett par procentenheter över tillväxttakten på inkomster av arbete. Medan 
kapitalinkomsterna har ökat med 6,1 procent varje år 1991 - 2016, så har 
förvärvsinkomsterna samma period ökat med 3,9 procent per år. 
Kapitalinkomsternas betydelse ökar alltså år för år.  
Att inkomstskillnaderna ökar i västvärlden med kapitalinkomster som motor är en 
global trend. Samtidigt är kapital idag mycket lättrörligt då vi lever i en alltmer 
globaliserad ekonomi. Denna trend behöver motverkas men höjer vi kapitalskatter 
i Sverige förlorar vi kapital till andra länder. Därför bör Sverige verka för en 
internationell lösning på detta problem. 
Den internationella plattform vi främst har att verka i är EU. Ett golv för 
kapitalbeskattning inom 

EU skulle hjälpa stater inom EU att motverka trenden med ökade 
inkomstskillnader. Samtidigt är EU en tillräckligt stor ekonomi för att i sin tur ställa 
krav på omvärlden, exempelvis i samband med förhandlingar om handelsavtal. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att en parlamentarisk utredning ska 
tillsättas om hur samarbete på EU-nivå skulle kunna möjliggöra för stater att 
beskatta kapital med minskad risk för kapitalflykt samt hur Sverige kan verka 
för detta. 

att distriktskongressen antar motionen som sin egen och överlämnar den till 
riksdagsgruppen. 

Alfred Guirguis 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 80 

Jytte Guteland 

I sak hade det varit önskvärt med ett golv för olika företagsskatter i Europa för 
att undvika skattekonkurrens mellan MS, vilket i sig urholkar 
företagsbeskattningen, och leder till att inkomstskatternas betydelse ökar för 
finansieringen av välfärden, vilket har ojämlikhetsskapande effekter. Därmed är 
motionens intention och inriktning sympatisk.  

Det finns dock idag inget förslag på EU-nivån om gemensam 
kapitalbeskattning. Däremot finns KOM:s förslag om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB). Förslaget sitter fast i rådet pga att ett 
antal länder blockerar förslaget. Därutöver har vi förslaget om en digital 
beskattning av de allra största multinationella bolagen som FB, Amazon, Apple 
m.m. Även detta förslag motarbetar ett antal medlemsländer i EU och hänvisar 
till de globala förhandlingarna som sker inom OECD. Skulle ett sådant förslag 
vinna gehör inom OECD, måste USA vara med på båten och för närvarande 
föreslår USA att ett sådant globalt system för digital beskattning ska vara 
frivilligt. 

Kapitalbeskattningen i SE ligger vanligtvis på 30 procent, men det finns en 
mängd undantag (ex. 3-12 reglerna som gäller för delägare i onoterade 
fåmansbolag). Internationellt sätt ligger vi relativt högt.  

Mot bakgrund av svårigheten att vinna gehör för frågan är en parlamentarisk 
utredning om frågan ”för kapitalbeskattning på EU-nivån” i dagsläget inte den 
effektivaste vägen framåt för att minska ökade klassklyftor. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 80. 
Nr81 / ID1108 

Motion nr 81 Område: Jämlika livschanser 

Jämställda pensioner 

Lidingö  

Motivering 

Det råder stor enighet om att vårt pensionssystem måste ändras. De flesta verkar 
dessutom vara överens om att pensionen för de lägst avlönade och de som 
saknar tjänstepension behöver höjas.  
Man har också tänkt på att utjämna könskillnaderna genom att man får 
tillgodoräkna sig föräldrapenning. Andra skillnader mellan könen som beror på 
kvardröjande löneskillnader och attityder måste angripas vid roten dvs genom 



ändrade attityder, minskade löneklyftor och höjande av lönerna i 
kvinnodominerade yrken. 

En viktig fråga om jämställdhet har emellertid inte varit lika framträdande i 
debatten. Det är frågan, varför en kvinna som arbetat lika länge som en man med 
samma lön som han, ska få en lägre levnadsstandard än honom på sin ålders 
höst. 
Svaret brukar vara att kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Det är ett mycket 
dåligt argument. Det är en könsdiskriminering som är ovärdig vårt parti. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns partidistrikt verkar för att 
kommande pensionsreform tar bort skillnaden i pension mellan män och kvinnor 
som arbetat lika länge och med samma lön. 

att motionen översänds till länsriksdagsgruppen och regering med uppmaning 
föra in motionens krav i kommande pensionsreform. 

Malin Olsson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Daniel Larson 
daniel.larson.1968@gmail.com 
0704774894 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 81 

Nina Unesi 

Motionären skriver om det reformarbete som regeringen initierade under den 
förra mandatperioden för jämställda pensioner. Samtliga partier, förutom 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, har ingått i pensionsgruppen och tagit 
fram förslag till förbättringar inom områdena: 
1. Inkomstgapet för pensionärer - inkomstskillnader mellan kvinnor och män 

 



2. Grundskyddets betydelse för jämställda pensioner 

3. Tjänstepensionernas bidrag till pensionsgapet 

4. Änkepensionens betydelse för jämställda pensioner 

5. Deltidens betydelse för pensionen 

6. Varför lämnar kvinnor arbetslivet tidigare än män? 

7. Delad pensionsrätt mellan makar 

8. Överföring av premiepensionsrätt mellan makar 
9. Pensionsrätt för barnår och studier och hur de bidrar till jämställda 
pensionerRegeringen och pensionsgruppen föreslog ett antal åtgärder på 
pensionsområdet i propositioner som lämnades till riksdagen den 28 maj 2019. 
Dagens pensionssystem gynnar de som lever ett långt liv och missgynnar de 
som avlider tidigt. Det beror på att delningstalet i den inkomstgrundade 
pensionen är samma för kvinnor som män, trots att kvinnor förväntas leva 
längre.  
I en rapport från Pensionsmyndigheten framgår att uppdelning på kön har 
tidigare varit en relativt vanlig ordning, särskilt inom den privata sektorn, men 
att det svenska allmänna pensionssystemet inte särskiljer mellan könen sedan 
1935. I EU råder likabehandling för privata aktörer sedan december 2012. 
Motionären skriver att kvinnor får sämre pension även när de har arbetat lika 
länge som män och med samma lön, därför att kvinnor lever längre. 
Distriktsstyrelsen hittar inte stöd för att det påståendet stämmer. 
Distriktsstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1108. 
Nr82 / ID1093 

Motion nr 82 

Kulturen är en viktig del av den personliga 

utvecklingen 

Sigtuna  

Område: Jämlika livschanser 

Motivering 

Kulturen är en viktig hörnsten i samhällsbygget. Det är en vaktpost för det öppna, 
demokratiska och toleranta samhället. Med ett fritt och aktivt kulturliv kan 
samhället möta den ökade intoleransen och värna demokratins kärnvärden. 
Jag ser med stor oro på hur främlingsfientliga krafter vill styra och strypa 
kulturlivet i hela landet. Samma slags utveckling sker i flera europeiska länder. I 
exempelvis Ungern försvårar den högerpopulistiska regimen möjligheten för 
konstnärer att verka fritt.  



Kulturen är nödvändig för människors personliga utveckling och välmående. Jag 
ser också hur kulturen fungerar som en inkörsport till det svenska samhället för de 
nyanlända. Kulturen känner inga nationsgränser, där möts olika människor och 
där lär vi känna vår egen och andras historia. Vi vet också att besöksnäringen, 
som är en del av kulturen, är viktig för länet. Jag vill att vi socialdemokrater 
arbetar för mer kultur inom vård och omsorg eftersom vi vet att hälsoeffekterna är 
så positiva. Kulturen hjälper till med tillfrisknandet och bevarar det friska hos oss 
människor. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att verka för fri entré till alla museer inom 
länet/regionen, öka stödet och antalet mötesplatser och samlingslokaler för 
föreningslivet. att öka resurser till lokala kulturverksamheter; ” oavsett var i 
länet du bor ska du ha tillgång till konst och kultur av hög kvalitet” . 

Hassan Farah 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 82 

 



Serkan Köse 

Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen och anser liksom motionären 
att konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. 
Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden.  

Distriktsstyrelsen anser att kulturen tillför människan unika värden, ger 
perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar 
kulturen till både individers och samhällens utveckling. Därför är det 
professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de 
statliga kulturinstitutionerna så viktiga. Kultur är en del av vår välfärd och därför 
ska vi ha en stark statlig kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och 
ta del av kultur, i hela landet – detta är en del av den svenska modellen. 

Vi socialdemokrater anser att kulturen omgärdas av sociala trösklar som det är 
av största vikt att samhället bidrar till att sänka. Därför vill vi att alla barn och 
unga ska ges möjligheter att uppleva och utöva kultur i olika former. Vi vill 
verka för fler fysiska mötesplatser och samlingslokaler, framför allt i våra 
förorter. Och genom att utvidga fri-entréreformen att också omfatta de 
regionala museerna och institutioner tillgängliggörs kunskap och kulturarv för 
människor i hela landet. 

Den s-ledda regeringen har sedan 2014 satsat på mer lokal kultur i hela landet. 

I budgeten för 

2017 avsatte regeringen 120 miljoner kronor som under fyra år ska tillföras 
Kultursamverkansmodellen, en modell som ger landstingen ett utökat ansvar 
att fördela vissa statliga bidrag till lokal och regional kulturverksamhet. Syftet 
med den satsningen är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge 
fler tillgång till kultur.  

För att möta de utmaningar som Sverige står inför är det viktigt med förstärkta 
satsningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett Sverige med ökade 
klyftor och ökad segregation riskerar att polariseras allt mer när mötesplatser 
och kontaktytor mellan olika människor försvinner. Därför ser distriktsstyrelsen 
kulturen som ett viktigt och prioriterat område, där man värnar den kulturella 
infrastrukturen och prioriterar barn och unga. Inriktningen på den 
socialdemokratiska kulturpolitiken är att värna kulturverksamheten i hela landet. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1093. 
Nr83 / ID1088 

Motion nr 83 

Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, -en 

samhällsviktig miljardaffär! 
Sigtuna  



Område: Jämlika livschanser 

Motivering 

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 
20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.  
Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som: 

• har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 
inte harskolplikt) 

• inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning  

• inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis 

• inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan med godkäntresultat. 

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt). 

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka som 
omfattas av ansvaret och att kommunen vid behov bidrar med insatser för att 
unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning. Såväl 
kommunala som fristående huvudmän omfattas av KAA. Kommunen ska 
dokumentera och föra register över de unga som omfattas samt rapportera in 
dokumenterade uppgifter till SCB. 
Individer som inte har en fullföljd gymnasieutbildning riskerar i högre grad att 
hamna i ofrivillig arbetslöshet, få sämre hälsa, dras in i kriminalitet, ha behov av 
försörjningsstöd samt har en lägre grad av delaktighet i samhället.  
En person i utanförskap hela livet kostar samhället 10 – 15 miljoner kr . 

Ca 13 % av en årskull hamnar utanför samhällsgemenskapen till en kostnad av 
144 miljarder Att fånga EN person ger 40 miljoner kr tillbaka! 
*Beräkningar gjord av Ingvar Nilsson, nationalekonom 

Forskning visar att personer utan avslutad gymnasieutbildning har vid 

• 20 års ålder 43 % högre risk för arbetslöshet• 25 års ålder 60 % högre risk för 
arbetslöshet 

• 29 års ålder 86 % högre risk för arbetslöshet 

• 20 års ålder 3,5 gånger högre risk att få ekonomiskt bistånd 

• 25 års ålder drygt 4 gånger högre risk att få ekonomiskt bistånd 

• 29 års ålder 5 gånger högre risk för ekonomiskt bistånd 

Avslutningsvis vill jag tillägga att det är en stor vinst för samhället på alla tänkbara 
sätt att strama upp regelverket kring det kommunala aktivitetsansvaret. Det är 
också en stor besparing på allt psykiskt lidande som dessa unga personer slipper 
om de får en eller flera chanser att klara sin utbildning, komma ut i ett reguljärt 
arbete och därmed en biljett rakt in i samhällsgemenskapen.  

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att en tydligare lagstiftning 

upprättas kring det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

att alla kommuner ska upprätta en handlingsplan för det lokala arbetet med 
kommunala aktivitetsansvaret. 

att vitesföreläggande införs gällande det kommunala aktivitetsansvaret för de 
kommuner som inte följer lagen gällande det kommunala aktivitetsansvaret. 

att Sigtuna AK antar motionen som sin egen. att denna motion 

skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021 

Marie Axelsson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 83 

Serkan Köse 

Den nya lagändringen i skollagen avseende kommunernas aktivitetsansvar 
trädde i kraft den 1 januari 2015. Därmed förtydligades att varje kommun är 
skyldig att erbjuda målgruppen lämpliga och individuellt riktade åtgärder. Dessa 
åtgärder ska i första hand syfta till att motivera och stödja den enskilde till att 
påbörja eller återuppta sina studier.  

Skolinspektionen fick i samband med detta i uppdrag att granska den nya 
verksamheten i kommunerna. Allt fler kommuner har en handlingsplan för sitt 
arbete. Många kommuner har bättre system än tidigare för registrering och 
inrapportering av unga inom aktivitetsansvaret. Trots det visar granskningen 
att en hel del arbete återstår i de granskade kommunerna innan den nya 
lagstiftningen kan sägas vara fullt implementerad.  

2018 överlämnade den nationella samordnaren för unga som varken arbetar 
eller studerar sitt slutbetänkande Vårt gemensamma ansvar – för unga som 
varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) till regeringen. För att stärka 
förutsättningarna för kommunerna att erbjuda unga likvärdiga insatser av hög 
kvalitet inom ramen för aktivitetsansvaret föreslår utredaren i betänkandet:  
• En utredning som ser över kommunernas möjligheter att erbjuda 
ekonomisk ersättning tillunga inom aktivitetsansvaret. Syftet med förslaget är 
att stärka de ekonomiska förutsättningarna för unga att delta i aktiviteter inom 
det kommunala aktivitetsansvaret. • Utveckling av en nationell betygsdatabas 
som syftar till att underlätta kommunernas kartläggning av vilka unga som 
omfattas av aktivitetsansvaret samt ansökningsförfarandet till bland annat 
komvux. 



• En tydligare uppföljning av Statens skolverks arbete med det 

kommunala aktivitetsansvaret isyfte att förbättra stödet till landets kommuner 

för att höja kvaliteten och likvärdigheten inom 

 



aktivitetsansvaret. 
• En tydligare uppföljning av Statens skolinspektions granskning av det 
kommunala aktivitetsansvaret för att åstadkomma en långsiktighet i 
granskningen av hur kommunerna fullgör sitt ansvar för aktivitetsansvaret. 

2018 gav regeringen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) i uppdrag att stödja i första hand aktörer inom utbildnings-, social-, 
arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidspolitik i kommunal förvaltning, men 
också till psykiatrin och sjuk- och hälsovård inom landstinget. 

MUCF ska stödja kommunerna att utveckla sin verksamhet så att de får bättre 
förutsättningar att ge samordnat stöd till unga som varken arbetar eller 
studerar. MUCF ska även sammanställa och sprida de kunskaper och 
erfarenheter som redan finns från välfungerande arbete med unga som varken 
arbetar eller studerar. Myndigheten ska också rapportera om det finns 
systemhinder och regelverk som försvårar ungas etablering. 

MUCF ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 
om uppdragets genomförande. En slutredovisning ska lämnas till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2021.  

Distriktsstyrelsen välkomnar den nya lagändringen i skollagen avseende 
kommunala aktivitetsansvaret och förtydligandet av kommunernas ansvar samt 
regeringens uppdrag till MUCF och ser därför inte skäl att begära att ytterligare 
åtgärder vidtas i enlighet med motionärernas förslag. Med anledning av detta 
föreslår distriktsstyrelsen att motionen avslås. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1088:3, ID1088:4, 

ID1088:5. att anse att-sats ID1088:1, ID1088:2 

besvarad. 
Nr84 / ID996 

Motion nr 84 

Område: Jämlika livschanser Skälig levnadsnivå, 
utevistelse 

Vallentuna  

Motivering 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ska försäkra allas rätt till en skälig 
levnadsnivå. Det står i Socialtjänstlagens 1 kap. 1§ att ”Samhällets socialtjänst 
skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet”.  

Det saknas i lagen en fastställd definition om vad begreppet ”skälig levnadsnivå” 
innebär i praktiken vilket ger kommuner obegränsad tolkningsfrihet. Det är 



förståeligt att lagen omöjligen kan precisera allt eftersom biståndsbesluten ska 
utgå från varje enskild människas individuella behov och insatserna varierar 
naturligtvis mellan olika individer. Det finns nationella riktlinjer som ska ge stöd till 
kommuner. Kommuner i sin tur har tagit fram egna riktlinjer exempelvis för 
biståndsbedömning inom olika områden. Problemet uppstår när tolkningarna kan 
skilja sig beroende på vilken handläggare man råkar ha eller vilken kommun man 
råkar bo i. Rättssäkerheten sätts ur spel. 

Det är enklare att följa Socialtjänstlagen och riktlinjer när det gäller exempelvis 
bistånd till stöd/hjälp vid måltider, att klä sig eller vid städning. Där finns trots allt 
någon sorts oskriven miniminivå att följa efter. Man bör äta frukost, lunch och 
middag, helst också några mellanmål/fika och det finns livsmedelsverkets 
rekommendationer vad en näringsriktig måltid ska innehålla. Det är betydligt 
svårare t.ex. vid bedömning av utevistelse för äldre. Vad är rimlig tid att vistas ute 
per vecka? Är det två gånger en timme per vecka eller är det 30 min per vecka 
inkl. påklädning som det är i det snåla Vallentuna? När lagstiftaren inte har gett 
allmänna råd om det, får de äldre känna konsekvenserna av lagtextens 
tolkningsfrihet i sin vardag. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktskongressen uppmanar 
länsriksdagsgruppen i Stockholms län att driva frågan om att precisera, definiera 
eller exemplifiera Socialtjänstlagens miniminivå när det gäller utevistelse för 
äldre. 

Jaana Tilles 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 84 



Serkan Köse 

Enligt socialtjänstlagen är det kommunerna som ansvarar för äldreomsorgen. 
De ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer 
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

För att stödja kommunerna med deras viktiga arbete har s-ledda regeringen 
gjort en satsning för ökad bemanning med stimulansmedel till kommunerna om 
2 miljarder om året. 
Socialstyrelsens lägesrapport för 2016 bekräftar att stimulansmedlen har haft 
betydelse för bl.a. utevistelse för äldre. 

Regeringen har även gjort ett permanent generellt resurstillskott på 10 miljarder 
kronor per år till kommunsektorn för att kommuner och landsting ska kunna 
utveckla välfärden, utifrån lokala behov och förutsättningar. 

Kommunerna har också sedan november 2015 även möjlighet att använda sig 
av extratjänster via Arbetsförmedlingen. Extratjänster ger arbetsgivare goda 
ekonomiska förutsättningar att anställa personer som kan utgöra en extra 
resurs på arbetsplatsen, t.ex. för att möjliggöra en promenad i solen om inte 
ordinarie personal räcker till. Det är även ett sätt att kunna ta till vara på den 
arbetskraft som finns hos nyanlända eller personer som varit utan arbete en 
längre tid. 

Trots dessa insatser visar Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen? 2019” att de som bor på särskilt boende och 
upplever besvär av ensamhet i högre uträckning är missnöjda med vilka 
aktiviteter som erbjuds, som möjligheten att komma utomhus, jämfört med de 
som inte besväras av ensamhet.  

Generellt är de äldre mindre nöjda om de upplever besvär av ensamhet. 
Ensamhet kan också ha en negativ påverkan på hälsan, medan exempelvis 
utevistelse kan påverka hälsan positivt. En meningsfull tillvaro bidrar till ökad 
livskvalitet, därför är det viktigt att skapa en meningsfull tillvaro för personer 
som får insatser från äldreomsorgen.  

Socialstyrelsens undersökning visar att besvär av ensamhet och ofrivillig 
isolering kan leda till negativa konsekvenser så som ökad trötthet och annan 
sjuklighet, vilket i sin tur kan leda till ett ökat vårdbehov. Undersökningen 
konstaterar att äldreomsorgen är bra på att tillgodose fysiska behov men 
behöver ges förutsättningar för att även tillgodose sociala behov. 

Distriktsstyrelsen anser att det borde vara en självklarhet att alla äldre ska få 
leva sina sista dagar som de vill. Det borde vara ett absolut krav att de som 
vill får möjlighet att vistas ute och känna solen och vinden mot kinden.  

Därför välkomnar distriktsstyrelsen att regeringen valde att sätta mer fokus på 
äldre genom att tillsätta en utredning 2018 för att utreda behovet av att äldre får 
en egen lagstiftning. De äldre har olika behov av stöd, service, vård och 



omsorg, därför anser regeringen att det finns skäl till att se över och analysera 
vilka för- och nackdelar som finns med att samla alla bestämmelser om 
äldreomsorg i en särskild lag. Regeringen anser att det är angeläget att på 
nationell nivå verka för likvärdighet över hela landet. 

Regeringen har därför gett regeringens särskilda utredare Margareta Winberg, 
som utreder framtidens socialtjänst, i uppdrag att även utreda om det behövs en 
särskild lagstiftning för 

 

alla beslut om äldreomsorg och andra insatser för äldre. Utredningen 
Framtidens socialtjänst ska slutredovisas senast den 1 juni 2020.  

Distriktsstyrelsen välkomnar sammantaget regeringens viktiga arbete som 
pågår för att förbättra äldres livskvalité och ser fram emot utredningens 
förslag. I avvaktan på den ser inte distriktsstyrelsen skäl att begära ytterligare 
åtgärder. Distriktsstyrelsen kommer att följa utredningens arbete noggrant och 
därför vill distriktsstyrelsen att motionen jämte utlåtandet skickas vidare till 
länsriksdaggruppen för vidare hantering.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att anse motion nr 84 besvarad. 

att överlämna motionen och utlåtandet till länsriksdagsgruppen  

  



Nr85 / ID994 

Motion nr 85 

Förändra pensionssystemet så det blir en 

utjämning mot att minska klyftorna mellan 

de som får mycket och de som får lite 

pension 

Vallentuna  

Område: Jämlika livschanser 

Motivering 

Procentsatsen: 

Idag är det en jämställdhetsfråga som är viktig att belysa vad gäller pensioner. 
Idag lever vi allt längre och mer pengar behöver komma in i pensionssystemet 
som helhet, då pengarna ska räcka i fler år än idag, detta då vi lever längre . Idag 
är den faktiska procentsatsen på avgiften till pensionen 17,21% och inte 18,5% 
som tidigare planerats, vilket är för litet för att täcka upp för dagens pensioner. 
Istället behövs det 18,5% för att ge erforderliga inkomster till pensionssystemet. 
Skillnaden mellan 17,21% och 18,5% är 20 miljarder!! Om det hade blivit som det 
var tänkt hade den genomsnittliga pensionären idag haft 8% högre pension.  

Fortfarande tjänar kvinnor mindre, det finns fler deltidsanställningar inom 
kvinnoyrken och kvinnor tar ett större ansvar för hemarbetet. Vi behöver arbeta 
för att säkra pensionerna och skapa en tilltro till svenska pensionssystemet, idag 
har många en stor osäkerhetskänsla till det system vi har och känner sig oroliga 
för sin ekonomi på äldre dar. Många skaffar privata pensionsförsäkringar med 
följd att privata banker och fondkapitalister ökar sina vinster, vinsterna ökar 
klyftorna bland pensionärerna och det blir en oro för många, förluster för en del, 
och en del har inte ens kraft att placera sina pensioner i fonder.  

Fördelning av arvsvinsten: 

Inom pensionssystemet är det så att när någon person avlider så fördelas dennes 
pensionspengar på resten av pensionärerna i systemet inom årskullarna. Idag 
fördelas denna 
arvsvinsten jämnt rakt av i den årskull som personen tillhörde, lika mycket pengar 
till alla. Bland annat PRO ( Pensionärernas riksorganisation) och SKPF (Svenska 
Kommunalpensionärernas Förbund) föreslår att dessa arvspengar ska riktas till 
dem med lägsta pensionerna för att på så sätt minska de orättvisor som finns i 
samhället. Sättet att ändra arvsvinsternas storlek skulle inte behöva förändras 
men fördelningsnyckeln kan ändras så att de med låga pensioner kan få ut mer. 
Det här skulle inte ändra stabilitet eller utformning av pensionssystemet men 
minska antalet fattigpensionärer. Enligt PRO:s beräkningar skulle det här ge 16 
miljarder per år, pengar som skulle kunna riktas till dem med lägst pensioner. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att uppmana partidistriktet att 

verka för att pensions-avgiften höjs till 18.5 %. 

att uppmana partidistriktet att verka för att ändra fördelningsnyckeln vad gäller - 
arvsvinsten i pensionssystemet. 

att anta motionen som sin egen och överlämna motionen till 
länsriksdagsgruppen för att verka i motionens anda. 

Ing-Marie Elfström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 85 

Serkan Köse 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att stärka den allmänna 
pensionen. Vi socialdemokrater vill att den samlade pensionen för vanliga 
löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. Det är den nivå vårt 
pensionssystem ursprungligen var tänkt att leverera. För att nå målet krävs det 
ett stegvis längre arbetsliv men även högre avgifter. 

En högre ålderspensionsavgift, som betalas in av arbetsgivaren, ger förutom 
långsiktigt höjda pensioner också ett mer robust pensionssystem direkt. Det 
minskar risken för att den så kallade bromsen behöver slå till och sänka 
pensionerna om samhällsekonomin blir sämre. Tryggheten blir större för både 
dagens och framtidens pensionärer. 

I den ursprungliga pensionsöverenskommelsen från 1994 slogs det fast att den 
samlade pensionsavgiften skulle ligga på 18,5 procent av lönen, men efter en 
justering blev den i praktiken 17,21 procent. Socialdemokraternas 
utgångspunkt är en engångshöjning på åtminstone 1,29 procentenheter, vilket 
skulle återställa den avgiftsnivå som ursprungligen avsågs. 

Förslaget ger på sikt 8 procent högre allmän pension, 1 000 kronor i månaden 
för en genomsnittpensionär i dagens penningvärde. Tillsammans med de 
förändringar som slagits fast i den blocköverskridande 
pensionsöverenskommelsen skulle en sådan höjning innebära att vanliga 
löntagare kan förvänta sig att få 70 procent av slutlönen i pension. 

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att regelverket för fördelningen av 
arvsvinster bör ses över så att de pengar som efterlämnas i allmänna 
pensionssystemet när någon dör bör fördelas annorlunda. Det är inte logiskt att 
alla pengar tillfaller alla de pensionärer i samma årskull som den avlidne, 
oavsett om de i årskullen är miljonärer eller fattiga. Äldre fattigdomen ska 
bekämpas och ingen pensionär ska ha en pension under fattigdomsgränsen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion nr 85 besvarad. 
Nr86 / ID993 

Motion nr 86 

Motion om att motverka ”ålderism” 

Vallentuna  

Område: Jämlika livschanser 

Motivering 



Motion om att utreda behoven för att förhindra att ”ålderism” , det vill säga 
åldersdiskriminering i Sverige ska fortsätta att bre ut sig. Ålderism är ett lagbrott 
sedan 2009 i Sverige, ändå fortsätter den. Det finns också ett regeringsuppdrag 
att motverka åldersdiskriminering. 

I riksdagen, som ska motsvara Sveriges befolkning, finns det exempelvis endast 
ett fåtal äldre politiker. Som alla vet ska riksdagen spegla befolkningen. Det finns 
idag en generaliserande underordning där äldre ses som en homogen grupp, 
människor som är pensionerade är exempelvis; sjuka, trötta, eller pigga och 
golfsvingande i Spanien. Själv skulle jag vilja lyfta fram den kraft vi har av 
personer som är den fjärde åldern, mellan cirka 60 och 80 år som en stödjande 
resurs i samhället som vi har stor nytta av. Så varför finns de inte med i besluten 
som fattas i riksdagen? 

På arbetsplatser finns det också en ålderism; klarar du det här datasystemet? Har 
du tappat drivet? Trots att del branscher skriker efter arbetskraft väljer äldre att 
sluta på grund av stereotypa och föråldrade uppfattningar om äldre. 
Kunskapsutbytet minskar på grund av rädsla både från de yngre och de äldre. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv är behandlingen av våra äldre personer ett 
misslyckande och en brist på respekt till de våra äldre som har format det Sverige 
vi har idag. Vi talar många gånger om det men vad görs egentligen? Vi är nog 
många som är oroliga över hur det kan bli när vi blir gamla och hälsan sviktar och 
vännerna försvinner. Avpersonifierar vi äldre? Tappar äldre status när de slutar att 
yrkesarbeta? Idag vet vi också att det är äldre män över 65 år som leder 
självmordsstatistiken jämte de unga. Äldre drabbas av psykisk ohälsa, tappat 
självförtroende och förminskad självkänsla, och ungas psykiska ohälsa skulle 
säkert kunna förbättras med blandade åldersgrupper på arbetsplatserna. 

Äldre personer som är över 80 år vill många gånger bo i serviceboende med 
tillgång till personal och andra människor för att inte känna rädsla för de krämpor 
de har eller uppleva ensamheten som svår. Det finns ett uttalat önskemål om 
olika sorters boenden, exempelvis kollektivhus. Vi behöver agera för att äldre ska 
ha bra boendeformer som passar deras behov av vård och social tillgänglighet för 
den som önskar. Idag minskar pengarna i kommunerna och regionerna och 
tillgängligheten för äldre till träffpunkter, gymnastik, samvaro, vårdcentraler och 
hemtjänst minskar och det ska sparas pengar. Då det är bestämt att det ska vara 
vård efter behov behövs det intensifierade åtgärder för att upprätthålla och 
fortsätta att satsa på äldres vardag och liv. Varför ska äldres behov styras av 
ekonomin? Hur behandlas äldre på boenden; inlåsta, sexuella övergrepp, 
övermedicinerade, fallolyckor, fastlåsta, ensamma, personal som inte hinner byta 
blöjor, sköta vändschemat, ta upp ur sängen, lång nattfasta, ångest, avsaknad av 
omvårdnad och social samvaro. Om det skulle komma till rättssak skulle det 
göras en lång lista på vedervärdigheter från boenden idag. 

Ja listan kan göras lång och motionens inriktning är att bekämpa ålderism. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att uppdra till partidistriktet att intensifiera 
och verka för att äldres personers kunskaper och insatser tas till vara på ett för 
samhällets bästa. 

att uppdra till partidistriktet att verka för att forskning om äldres sjukdomar och 
vårdbehov ska intensifieras. 

att uppdra åt partidistriktet att verka för att vård efter behov ska ges till våra äldre 
på boenden. att anta motionen som sin egen och överlämna den till 
länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

Ing-Marie Elfström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 86 

Serkan Köse 

Motionären tar upp en angelägen fråga om hur äldre behandlas både på 
arbetsmarknaden och i samhället. Trots att lagstiftningen förbjuder 
diskriminering på grund av ålder finns det många studier som visar att äldre 
fortfarande behandlas både nedlåtande och kränkande.  

Statliga utredningen ”Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25” visar trots 
vissa positiva tendenser i de äldres sysselsättning är förändringarna 
blygsamma. Sverige har fortfarande en de facto normal pensionsålder på 65 
år. Antalet arbetade timmar ökar bland äldre, men mycket långsamt. 
Utredningen föreslår en rad åtgärder som omfattar satsningar för att förbättra 
arbetsmiljön, för att stärka de äldres möjligheter att bevara och utveckla sin 
kompetens, öka informationen, förstärka de ekonomiska incitamenten, 
motverka åldersdiskriminering osv. Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att 
den kompetens och erfarenhet som många årsrika kan erbjuda måste 
erkännas som en tillgång för ekonomin och hela samhället.  

Distriktsstyrelsen delar också uppfattningen att fler årsrika ska representeras i 
politiken. I dag 

är gruppen kraftigt underrepresenterade i riksdagen och flera kommuner. Här 
har arbetarekommunerna tillsammans med seniorutskottet ett gemensamt 
ansvar för bättre nomineringar till de politiska uppdragen.  

Distriktsstyrelsen välkomnar att regeringen tillsatt en delegation för äldre 
arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att 
bättre ta tillvara äldres erfarenhet 



 

och kompetens. Sverige har en åldrande befolkning och allt fler vill jobba 
längre upp i åldrarna. Delegationen för äldre arbetskraft blir en viktig del i att 
åstadkomma en mer hållbar arbetsmarknad. Delegationen ska arbeta för ett 
mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och identifiera 
hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och 
erfarenhet. Delegationen ska även föreslå åtgärder som motverkar 
åldersdiskriminering. 

Tillsammans med forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, 
arbetsmarknadens parter och myndigheter ska delegationen lyfta frågor som 
rör bland annat synen på äldre på arbetsmarknaden, fördomar, samhällets 
demografiska förändringar, samt betydelsen av ett längre arbetsliv för 
samhället och den slutliga pensionen. Delegationen ska dessutom 
sammanställa och sprida befintlig kunskap och forskning, och kan även initiera 
nya rapporter. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 
1 oktober 2020, och är en del av Pensionsgruppens uppgörelse om långsiktigt 
höjda och trygga pensioner. 

Distriktsstyrelsen anser att de delar i motionen som berör delegationens arbete 
ska avvaktas och de andra angelägna frågorna som motionären tar upp om 
representation i politiken samt de frågor som rör forskning om äldres 
sjukdomar, vårdbehov, äldreboenden anser distriktsstyrelsen att motion jämte 
utlåtandet ska skickas till både länsriksdagsgruppen och kommunala gruppen 
för vidare hantering.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att anse motion nr 86 besvarad. 

att motionen jämte utlåtande överlämnas till kommunala gruppen för hantering  
Nr87 / ID988 

Motion nr 87 

Nej till tiggeriförbud 

Enskild motion 

Område: Jämlika 

livschanser 

Huddinge  

Motivering 

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 är 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. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholm läns 

partidistrikt motverkar att tiggeriförbud införs 

attStockholm läns partidistrikt verkar för att häva redan införda tiggeriförbud 

att Stockholms läns partidistrikt arbetar för att ta fram långsiktiga förslag på hur 
hanteringen av tiggerifrågan kan förbättras som utgår från principen om att 
fattigdom inte kan förbjudas 

Claes Thim, Kalle Dramstad, Fredrik Lundin, Samin Mahfuz, Madeleine Thim, 
Fredrik Fjällström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 87 



Serkan Köse 

Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen och anser som motionärerna 
att tiggeri aldrig är en väg ur fattigdom. Vi socialdemokrater har i över 100 år 
kämpat för att riva de strukturer som tvingar människor att stå med mössan i 
hand utlämnade till enskilda välgörare och istället byggt ett samhälle där alla 
får samma möjligheter.  

Det är inte värdigt för någon att behöva resa flera hundra mil för att sitta utanför 
butiker och tigga för att tjäna ihop sina pengar. I dagens globaliserade värld 
måste den politiska kampen föras vidare i EU. Flera insatser behöver 
genomföras för att få bort den utsatthet som tiggeri innebär. Vi vill därför att 
tiggeriet ska upphöra helt.  

Ibland höjs röster för att förbjuda tiggeri i lagen men vi tror inte att det går att 
förbjuda människor att be om hjälp. Men vi vill minska möjligheten att tigga 
jämfört med idag och vi vill att samma regler ska gälla i alla kommuner. Dessa 
personer behöver hjälp i sina hemländer för att kunna få ett arbete som de kan 
leva av. Sverige har hjälpt regeringarna i dessa länder att hitta vägar att hjälpa 
gruppen romer, som det framför allt handlar om. Vi behöver sätta dit dem som 
tjänar pengar på att locka hit tiggare.  

Sverige arbetar vidare med sociala rättigheter i Europa så att medlemsstaterna 
höjer nivån i sina länder för de sociala rättigheterna och så att människor kan 
stanna i sina länder och ha en framtid där. Den fria rörligheten ska inte 
användas för att tvinga människor utomlands för att tigga, utan för att öka 
människors möjligheter till jobb och studier.  

Distriktsstyrelsen anser att lösningen på sikt finns i de utsatta EU-
medborgarnas hemländer, där förändringar måste till på strukturell nivå.  

Vi kan konstatera att en rad åtgärder inriktade på gruppen utsatta EU-
medborgare har vidtagits i Sverige. För att samordna arbetet med utsatta 
EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige tillsatte regeringen i januari 
2015 en nationell samordnare med uppdrag att stödja det arbete som utförs av 
bl.a. myndigheter, kommuner och organisationer som möter utsatta EU-
medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget redovisades i februari 
2016, och samordnarens uppdrag tog därmed slut. Samordnaren framhöll att 
behovet av samverkan kvarstår och att det är angeläget att samarbetsformer 
mellan det offentliga och civila samhället utvecklas. Samordnaren 
rekommenderade bl.a. att länsstyrelserna skulle ges ett uppdrag att regionalt 
samordna arbetet med utsatta EU-medborgare och att Länsstyrelsen i 
Stockholms län skulle ges ett mer övergripande uppdrag.  

Regeringen gav i april samma år Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att 
under 2016– 2017 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs 
när det gäller medborgare inom EU/EES som vistas tillfälligt i Sverige utan 
uppehållsrätt. Länsstyrelsen tillsatte en samordnare för uppdraget, och under 
våren 2017 lanserades webbplatsen 



eumedborgareisverige.se. Webbplatsen är en gemensam plattform mellan flera 
myndigheter och representanter för Sveriges Kommuner och Regioner och 
innehåller information om relevant lagstiftning och om rättigheter för och stöd till 
EU-medborgare som befinner sig i Sverige.  
Uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län att driva den nationella 
samordningen har därefter förlängts till 2019. Uppdraget omfattar nu även ett 
ansvar att främja och underlätta samverkan på lokal nivå mellan Sverige och de 
utsatta EU-medborgarnas hemländer genom att upprätta kontaktnät och genom 
att ge information och rådgivning. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen 
senast den 31 januari 2020. 

 

Sverige har också undertecknat samarbetsavtal med såväl Rumänien som 
Bulgarien på områdena jämställdhet, barnrätt och social välfärd. 
Samarbetsavtalen syftar till att utbyta erfarenheter och goda exempel 
mellan länderna och underlätta samarbete mellan frivilligorganisationer i 
respektive land. Enligt regeringen har avtalen lett till ett gott samtalsklimat, 
stärkt Sveriges relationer med länderna och fungerat som en plattform för 
samtal om utsatta EU-medborgare. 

Distriktsstyrelsen välkomnar sammantaget det viktiga arbete som pågår för 
att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare och ser inte skäl att 
begära att ytterligare åtgärder vidtas i enlighet med motionärernas förslag.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 87. 

  



Nr88 / ID1023 

Motion nr 88 

Stockholm som försöksregion för ett 

regionalt huvudmannaskap för 

gymnasieskolan 

Solna 

Enskild motion 

Område: Kunskapsskola 

Motivering 

Stockholm som försöksregion för regionalt huvudmannaskap för gymnasieskolan 

I början av 1990-talet genomfördes flera reformer av den svenska skolan. Den 
kanske mest genomgripande av dessa var införandet av det fria skolvalet. Sedan 
dess kan elever fritt välja vilken skola de vill gå i (naturligtvis begränsat av antalet 
platser per skola). Det råder i dag konsensus kring att reformen förstärkte 
segregationen i skolan. Det har blivit tydligt att skolor på olika sätt försöker 
attrahera elever från många olika ställen. 

Det finns i dag många olika huvudmän för skolan om man i det ordet lägger in 
ägare men man kan inte säga att huvudmannaskapet är kommunalt. Det är 
kommunerna som har ansvar för att barnen i kommunen går i skolan och som 
finansierar deras skolgång. 

Samtidigt innebär det fria skolvalet att det inte alls är nödvändigt att en elev i en 
skola är bosatt i den kommun där skolan bedriver sin verksamhet. Varje år förs 
stora summor pengar mellan kommuner som ersättning för elever som valt en 
annan skola. Samtidigt blir även de kommunala skolorna konkurrenter på en 
bredare skolmarknad. 

Det här är särskilt problematiskt på gymnasienivå där det i dag uppenbart sker 
överetableringar av vissa program på grund av konkurrens mellan kommuner. 
Kommun A ligger granne med kommun B. I kommun B finns en väl fungerande 
och mycket populär nischad utbildning som tar emot elever från båda 
kommunerna. Kommun A startar en utbildning med samma innehåll. Resultatet 
blir färre elever på varje utbildning. Några år senare lägger kommun B ned sitt 
program på grund av bristande elevunderlag. Elever och deras föräldrar ser att 
det som en gång var en intressant nischutbildning för intresserade nu inte alls är 
lika bra och väljer andra program. Några år senare lägger även kommun A ned 
sin utbildning på grund av bristande elevunderlag. 

En mycket rimligare ordning hade naturligtvis varit att kommun A hade öppnat en 
utbildning som inte redan fanns i kommun B och utvecklat den. Då hade båda 



kommunerna haft varsin specialistutbildning som kunnat attrahera elever från 
båda kommunerna. 

Fritt skolval i kombination med kommunalt huvudmannaskap kan alltså leda till 
felallokering och suboptimering. Det fungerar ganska bra för yngre barn som 
gärna går i skola nära hemmet eller i glesbygdskommuner där avstånd är väldigt 
långa. I de fallen väljer eleverna oftast en skola i hemkommunen och det är rimligt 
att begära att kommunerna erbjuder åtminstone de allra flesta utbildningar. För 
gymnasieutbildningar i en storstadsregion som Stockholm fungerar det sämre. 
Försök har ju också gjorts med kommunalförbund och regionala 
överenskommelser för att lösa detta. 

En enkel men ganska radikal lösning skulle vara att helt enkelt byta huvudman för 
gymnasieskolan från kommuner till regioner. Regionen är i de flesta fall en hyfsad 
approximation av den ”skolmarknad” som finns i verkligheten. De flesta elever 
väljer skola inom det egna länet. Det här är särskilt sant i Stockholm där många 
elever går i skolan i andra kommuner och ofta inte ens tänker på detta vid 
skolvalet. Stockholm skulle därför kunna vara ett utmärkt testlän för ett försök 
med regionalt huvudmannaskap. Med anledning av ovanstående yrkar jag 

att Stockholmsregionen ansöker hos regeringen om att få bli försöksregion för 
regionalt huvudmannaskap för gymnasieskolan 

Joakim Edhborg, Solna Arbetarekommun 

Motionen behandlad vid Hagalunds S-förenings möte 2019-10-21 

Fortsättning – Motion Stockholm som försöksregion för regionalt 
huvudmannaskap för gymnasieskolan. 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmsmöte 2019-11-
20, som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Reservation Joakim Edhborg 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholmsregionen ansöker hos 
regeringen om att få bli en försöksregion för regionalt huvudmannaskap för 
gymnasieskolan 

Joakim Edhborg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 88 

Ulrika Falk 

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. 
Därför behöver fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. För att 
uppnå detta måste samtliga skolor ges bästa möjliga förutsättningar, och det 
kräver att våra gemensamma resurser utnyttjas optimalt.  

 

Motionen lyfter ett för Stockholmsregionen bekant och angeläget problem; hur 
gymnasieskolan bättre kan planeras och dimensioneras utifrån de regionala 
utbildnings- och kompetensbehoven. Inom kommunförbundet Storsthlm 
samarbetar Stockholmsregionens 26 kommuner för en integrerad 
gymnasieregion. Inom samarbetet har delregionala kluster identifierats; 
Nordväst, Centrum-Väst, Syd, Nordost och Öst, där samtliga kommuner inom 
den gemensamma gymnasieregionen är indelade. Dessa kluster baseras på 
elevernas befintliga rörelsemönster över kommungränserna. Klustren ger 
möjlighet att på ett bättre sätt än idag kunna planera för och uppnå ett mer 
resurseffektivt och kompetensfrämjande utbildningsutbud inom rimliga avstånd 
för eleverna.  

Trots samarbetet uppstår det i dagsläget situationer med en överetablering av 
vissa utbildningar på gymnasienivå till följd av det fria skolvalet och 
konkurrenssituationen som uppstår mellan olika kommuner och huvudmän. 
Samtidigt kan det råda brist på andra utbildningar, där arbetsmarknaden 
efterfrågar arbetskraft. Därtill kommer elevkullarna att öka under kommande 
decennium vilket kräver en ökad kapacitet med fler utbildningsplatser i 
regionen. Det finns därför anledning att diskutera gymnasieskolans 
organisering, planering och dimensionering. 

Den särskilda utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen (U 
2018:01) att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan 
planeras och dimensioneras, bl.a. för att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 
tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är 
även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom 
gymnasieskolan. Det är distriktsstyrelsens uppfattning att denna utredning – 
och förslagen som där föreslås – bör inväntas innan vi tar ställning till 
förändringar i huvudmannaskapet för gymnasieskolan. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1023. 
Nr89 / ID1121 

Motion nr 89 Område: Kunskapsskola 

Framåt för en jämlik skola 



Järfälla 

Motivering 

Skolan inte är vilken annan marknad som helst. Skolan ska vara fri från stora 
vinstintressen och religiös indoktrinering. Samtidigt ser vi hur det fria skolvalet i 
dess nuvarande utformning har skapat en mycket segregerad skola. 

Regelverket kring de fristående skolorna behöver ses över. Nyhetsrapporteringen 
berättar om glädjebetyg i länets privata skolor, där elever får bättre betyg än vad 
de egentligen uppnått. Samtidigt framkommer att friskolekoncerner använder 
elever att göra reklam för skolorna under lagstadgad lektionstid. 

Socialdemokraterna måste orka och våga ha en linje i frågan om stora vinster i 
välfärden också bortom Januariavtalets förlamande skrivningar. För att det är rätt i 
sak och för att vi vet att vi har befolkningen i ryggen. 

Att socialdemokraterna i regeringsställning arbetar för stopp av religiösa friskolor 
nationellt är bra. Däremot tar detta arbete tid och skulle behöva snabbas på lokalt. 
I Järfälla har vi lagt en 
motion i kommunfullmäktige och med kommunernas ökade möjlighet att tycka till i 
etableringsfasen av friskolor kan mer göras lokalt. 

Mot bakgrund i ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen besluta: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län går till val på att stoppa vinstjakten i skolan att Att Socialdemokraterna i 
Stockholms län verkar för en översyn av det fria skolvalet i syfte att 
eftersträva en mer jämlik skola 

att Att Kommunala gruppen ges i uppdrag att se över hur socialdemokraterna kan 
stoppa religiösa friskolor i länets kommuner 

Järfälla Arbetarekommun 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Victor Harju 

victor.harju@sll.se 

0707374767 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 89 

 



Ulrika Falk 

Motionärerna tar upp en fråga av stor vikt för Socialdemokraterna; behovet av 
en mer jämlik skola. Kunskap är vägen till frihet, och alla elever ska ha rätt att 
mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro när de går till 
skolan. En jämlik kunskapsskola är en fundamental del av det starka samhället, 
och en förutsättning för ett samhälle som håller ihop.  

Samtidigt som distriktsstyrelsen värnar rätten för elever och föräldrar att välja 
skola, så får inte ett sådant ställningstagande stå i vägen för kampen mot 
segregation och ojämlikhet. Sverige och Stockholmsregionen ska inte ha dåliga 
skolor. Skolan ska ge alla elever goda förutsättningar att lära, inte bara de med 
gynnande förutsättningar. Glädjebetyg och betygsinflation ska inte få 
förekomma, och Socialdemokraterna har i regeringsställning försökt motverka 
detta genom att hårdare knyta betygen till nationella prov-resultaten, påbörjat 
en digitalisering av de nationella proven, och infört extern bedömning vid 
rättande av proven.  

Att stoppa vinstjakten i skolan har Socialdemokraterna som parti redan tagit 
ställning för. På Socialdemokraternas 39:e kongress 2017 fattades beslut om 
politiska riktlinjer, ’Trygghet i en ny tid’, där det fastställdes att 
Socialdemokraterna ”ska bryta den utveckling som gör att barn allt mer 
sorteras i olika skolor, utifrån föräldrarnas inkomster och utbildningsbakgrund”, 
och att ”marknadsmekanismerna i skolsystemet kraftigt behöver begränsas och 
vinstjakten i skolan stoppas”. Regeringen har tillsatt en särskild utredare, Björn 
Åstrand, som gör en översyn av antagnings- och urvalsregler inom skolvalet, 
med det uttalade målet att minska skolsegregationen och för att förbättra 
resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Utredningen ska 
presentera förslag på hur regelverket kan förändras för ett mer fritt och rättvist 
skolval. Det är möjligt att delar av det kan konkretiseras som specifika vallöften 
2022, men det är distriktsstyrelsens mening att det är för tidigt att besluta idag. 

I svensk skola ska varje elev vara fri att forma sin egen uppfattning och sin 
framtid. Därför hör religiös påverkan inte hemma i skolan, och 
Socialdemokraterna vill förbjuda religiösa friskolor. Som motionärerna påpekar 
är en sådan politisk process inte snabb. Det utreds av regeringens särskilda 
utredare Lars Arrhenius, som nyligen har lämnat förslag för ett 
etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell 
inriktning. Regeringen har säkrat en riksdagsmajoritet för ett förbud i 
januariöverenskommelsen. Fram till att ny lagstiftning finns på plats, så har 
dock den kommunala gruppen mycket goda förutsättningar att samordna 
yttranden för att tydliggöra Socialdemokraternas vilja att stoppa eventuella 
etableringar i regionens olika kommuner. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1121 besvarad. 
Nr90 / ID1086 

Motion nr 90 



Område: Kunskapsskola Syskonförtur i kommunala skolor 

Nacka  

Motivering 

Alla barn ska få tillgång till god utbildning i trygg skolmiljö. Att föräldrar och 
barn kan ha möjligheten att önska vilken skola de ska gå till och välja mellan 
bra skolor med olika pedagogiska inriktningar eller profiler kan innebära en 
viktig frihet för många av våra invånare. 

Att få gå i samma skola som sina syskon kan bidra 
till ökad trygghet, igenkänning och godare 
utbildning. Det innebär också en förenkling i 
vardagen för många föräldrar och barn. Att behöva 
hämta och lämna barnen på olika skolor, eller att 
syskon inte tillsammans skulle ta sig till skola och 
hemmet skapar ofta stor frustration i vardagen för 
många familjer. 

Idag erbjuds syskonförtur av fristående skolor, men 
inte av kommunala skolor. Det ger kommunala skolor 
sämre möjligheter att erbjuda en bra skola för många 
barnfamiljer. 
Dessutom skapar det oro och stress för familjer som inte vet om barnen kommer 
att kunna gå i samma skola. För de familjer som drabbas av att barnen inte får 
gå i samma skola kan det innebära förlorad arbetstid, otrygghet för barnen och 
ett livspussel som blir svårt att få ihop. 

Olika kommuner tolkar skollagens placeringsbestämmelse på olika sätt. 
Lagtexten är tydlig i den meningen att utgångspunkten vid kommuners beslut 
om skolplacering ska vara vårdnadshavarnas önskemål av skola. Det är också 
tydligt framskrivet att elever har rätt till placering nära hemmet. En sådan 
avvägning som beskrivs i lagtextens första stycke mellan önskemål och närhet 
uppkommer i en urvalssituation, det vill säga när antalet platser på en skola inte 
räcker till. Utformningen av denna avvägning är föremål för tolkning. En praxis 
har utvecklats utifrån domstolsbeslut som med tiden har snävat in 
tolkningsmöjligheterna. Det finns exempel på kommuner som har använt 
syskonförtur som första urvalsgrund och fattat beslut om placering utifrån första 
stycket i skollagsbestämmelsen. Vid laglighetsprövning har dock detta 
förfarande tyvärr ansetts lagstridigt, eftersom närheten till skolan då inte 
beaktats. 

Det pågår en statlig utredning som senast i mars 2020 ska presentera förslag på 
ändrade skolplaceringsbestämmelser. Utifrån de beredningskrav som finns på 
nationell nivå skulle sådana ändringar i skollagen kunna träda ikraft till den 1 juli 
2021. 

Därför föreslår jag: 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
verkar för att kommunala skolor ges möjlighet att erbjuda syskonförtur. 

attmotionen skickas till Stockholms läns socialdemokratiska riksdagsgrupp. 

Khashayar Farmanbar 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 90 

Ulrika Falk 

I Socialdemokraternas starka samhälle är det viktigt att alla har tillgång till en 
trygg och lärorik skolgång. Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning, 
och anser att det kan vara en trygg vetskap för både barn och föräldrar att 
syskonen kommer att kunna gå i samma skola. Det har också flertalet positiva 
effekter för Stockholmsregionens barnfamiljer. Att skjutsa barn till olika skolor 
kan försvåra vardagspusslet och vara tidskrävande för många föräldrar, liksom 
det kan vara negativt ur ett hållbarhetsperspektiv. Att en och samma familj har 
flera barn i olika skolor kan leda till att man blir bilberoende och behöver 
skjutsa fler och längre sträckor.  

Skolkommissionens slutbetänkande fastställde att 
skolplaceringsbestämmelserna föranleder stor osäkerhet för elever, 
vårdnadshavare, kommuner och överprövande instanser i fråga om tillämpning 
och överklagbarhet. Som motionären påpekar har regeringen till följd av detta 
utsett en statlig utredare, Björn Åström, som bl.a. kommer att se över 
skolplaceringsbestämmelserna och möjligheten för kommunerna att alltid 
kunna använda syskonförtur. Detta är något Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen bör verka för att möjliggöra. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion ID1086. 
Nr91 / ID1073 

Motion nr 91 Område: Kunskapsskola 

En skola för alla 

Täby 

Motivering 



Skolan får idag mycket kritik, befogad eller obefogad det kan diskuteras, som med 
allt annat finns det mycket bra men en del dåligt. Skolan har inte hunnit hämta sig 
mellan de förändringar den ställts inför, t ex kommunaliseringen. Vad som kan 
konstateras är dock att de bra skolorna är mycket bra. De allra flesta lärare är 
duktiga och gör ett bra jobb. Men eftersom det finns så många barn som går ur 
skolan utan tillräckliga kunskaper måste vi fundera över vad som gått galet.  

Skollagen kap. 10 Grundskolan 2§ 

”Grundskolan ska ge eleverna kunskap och värden och utveckla elevernas 
förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 
personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund 
för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kantakter och social 
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” 

Allt för många barn får inte det som lagen säger, varför ? 

Vart tog ”En skola för alla” vägen? Det är våra barn och vår framtid vi kan inte låta 
dem gå förlorade de har alldeles säkert outnyttjade kunskaper som vi måste locka 
fram. I många skolor är klasserna alldeles för stora lärarna hinner/orkar inte se 
alla barn, en del av dem som inte ses svarar med att bråka kanske för att eleven 
har ADHD eller en lindrig form av autism vilket inte underlättar lärandet. Att 
inkludera dessa elever i stora klasser ger problem både för eleven själv och 
klassen som helhet. Det behövs särskilt stöd av resurspersoner. Som 
kommunernas ekonomi ser ut måste många nu spara och vad sparar man då på, 
skolan. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att vi åter 

talar om ”En skola för alla” att

 huvudmannaskapet för skolan återförs till 

staten att motionen överlämnas till 

länsriksdagsgruppen 

Gun Fjällström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Magnus Kortell 
magnus.kortell@gmail.com 
0706975701 

 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 91 

Ulrika Falk 

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Inga 
elever ska bortprioriteras eller lida av det som motionärerna nämner; för stora 
klasser, stökiga skolmiljöer, lärare som inte hinner med eller avsaknad av 
resurser.  

Socialdemokraterna sätter skolan i första rummet, eftersom kunskap är vägen 
till frihet. I de politiska riktlinjer som beslutades på Socialdemokraternas 39:e 
kongress 2017 fastställdes att ”alla elever ska mötas av höga förväntningar, 
skickliga lärare och arbetsro”, och att ”alla skolor ska vara bra skolor”. I 
partiprogrammet från 2013 så slås det också fast att socialdemokratin vill 
”skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning, 
öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor”. Idén om en skola för alla 
genomsyrar socialdemokraternas politik och samhällsbygge. 

Frågan om huvudmannaskapet för skolan har som bekant diskuterats flera 
gånger inom Socialdemokraterna. I ovan nämnda politiska riktlinjer slås det 
fast att staten behöver ta ett större ansvar för svensk skolas utveckling och 
jämlikhet, men att det är staten och kommunerna som tillsammans har 
ansvaret för att höja resultaten i skolan. Staten har det yttersta ansvaret för att 
skolan är jämlik och att skolans uppdrag uppfylls. Ett exempel där staten har 
tagit en större roll är satsningarna på höjda lärarlöner som regeringen 
genomförde under förra mandatperioden för att höja läraryrkets attraktivitet. 
Enligt 
januariöverenskommelsen så ska frågan om förstatligande av skolan utredas 
innan grundläggande förändringar av svensk skola eventuellt ska påbörjas. 
Distriktsstyrelsen menar att det finns anledning att avvakta utredningens 
slutsatser innan en förnyad diskussion tas om ett förstatligande av skolan.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1073:2, ID1073:3. att 

anse att-sats ID1073:1 besvarad. 
Nr92 / ID1018 

Motion nr 92 

Full sysselsättning genom bra 

kompetensutveckling 

Solna 

Enskild motion 

Område: Kunskapsskola 



Motivering 

Reform för Framtiden 

Full sysselsättning genom bra kompetensutveckling 

Bakgrund och behov 

Två förskjutningar har skett på svensk arbetsmarknad under senaste 20 åren, 
dels att unga gör entré på arbetsmarknaden senare i livet och dels att fler jobbar 
efter det att man gått i pension.  

Många företag har svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och en 
allt för hög andel medborgare står utanför arbetsmarknaden som arbetslösa, 
sjuka eller förtids- eller visstidspensionerade.  

En väl fungerande utbildning och arbetsmarknad är grunden för att vårt samhälle 
skall fungera. Trots att vi har byggt upp ett samhälle med mycket ”god ordning 
och reda” inom dessa områden har vi ständigt återkommande problem som leder 
till 
- att unga medborgare långt ifrån alltid når fram till nödvändig 
utbildning. - att medborgare i arbetslivet inte räcker till i 
kunskap eller anpassning och - att kopplingarna mellan 
utbildning, arbete och pension inte fungerar bra. 

Vi behöver en större framtidsinriktad reform som främst tar sikte på 
arbetsmarknaden och behovet av utbildning, som berör många av våra 
trygghetssystem i syfte att fler ska jobba och för att vi ska kunna stärka välfärden i 
stort.  

Full sysselsättning och utbildning 

Full sysselsättning har sedan lång tid tillbaka varit socialdemokratins inriktning. Vi 
vill med denna motion återta ledarrollen för att samhället ska stäva efter full 
sysselsättning. Arbetsmarknad använder vi synonymt med att ha en anställning 
och/eller att vara företagande. 
Samhällsutvecklingen ställer idag tuffare krav på mer och tätare fortbildning. Här 
tror vi att vi behöver en stärkt koppling mellan utbildning och jobb som stäcker sig 
över livscykeln. Att uppnå kunskapen skall uppmuntras och efter det att man 
uppnått kunskap ska det belönas. Utbildning och arbete hör ihop.  

Utveckling och stärkt ekonomi hela livet 

Vi fasas in, förädlas, utvecklas och fasas ut ur yrkeslivet. Utbildning och Arbete 
länkas samman till en kedja från första dagen i gymnasiet tills vi som pensionärer 
väljer att stiga av, pustar ut och förhoppningsvis lever ett avslutande liv med god 
hälsa och trygg ekonomi. Detta gäller både anställda och företagare. 

Vi ser följande förbättringsområden  

Tidiga insatser krävs för att alla ska klara skolan  

Många unga klarar idag inte grundskolan och det kräver krafttag. Alla barn ska 
klara grundskolan och stimuleras till kloka val av gymnasieutbildning. Den 
internationella konkurrensen kräver både mer och bättre yrkesutbildning och 



kvalificerad utbildning. Helt avgörande är att barn med behov får tidiga insatser för 
att klara skolan. Det leder till stora besparingar för samhället i förlängningen. 

Ständig kompetensutveckling kommer inte av sig självt, utan här tror vi på nya 
och utvecklade samverkansformer mellan näringsliv och samhälle i stort för att nå 
bra resultat.  

Fasa in de unga tidigare i arbete eller företagande  

Idag studerar fler och man studerar längre tid. Först efter avklarade studier börjar 
man söka jobb. Studietiden är tydligt avgränsad från arbetslivet. Det är inte enkelt 
att göra viktiga studie- och yrkesval som studerande utan arbetslivserfarenhet. 
För att öka kopplingen mellan studier och arbetsliv förordar vi att studietiden i 
högre grad kopplas till arbetslivet, så att man som studerande kan fasa in sig 
tidigare på arbetsmarknaden.  
De stora fördelarna med en tidigare entré på arbetsmarknaden för unga är att:  

- yrkesvalet underlättas.  

- utbildningen blir mer verklighetsförankrad. - 
studieskulderna blir lägre. 

Behovet av ständig kompetensutveckling kommer vara viktigt under hela 
arbetslivet.  

Arbetsmarknadens parter måste hitta bättre gemensamma lösningar  

Utgångspunkten är att man jobbar unga många år. Detta ställer krav på 
kontinuerlig kompetensutveckling inom ramen för en anställning. Detta ligger i alla 
parternas intresse. Vi tror att detta är en partsuppgift som bäst löses utan statlig 
inblandning, men finns behov föreslår vi här att staten kan stimulera genom att ge 
incitament för parterna att avsätta medel för kompetensutveckling genom god 
samverkan.  
Detta gäller fort- och ombildning, och ska även finnas som med när det leder till 
byte av arbetsgivare.  

Företagarens behov av ständigt förnyad kompetens behöver stärkas  

Företagare har samma behov av förnyad kompetens och ska ges starka 
incitament för om- och fortbildning. Detta kan – speciellt för mindre och små 
företag - leda till att fler företag utvecklas och färre tvingas lägga ned 
verksamheten. Vid nedläggning är ombildning en viktig möjlighet för företagare att 
komma vidare i arbetslivet.  

Gruppen utanför arbetsmarknaden behöver ett särskilt fokus  

Alla som idag står utanför arbetsmarknaden eller företagande behöver ett särskilt 
fokus genom individuella planer i syfte stärka sin kompetens. Det gäller såväl 
under lågkonjunkturer - då risken för ökad arbetslöshet är stor - som i goda tider, 
då de som ofta står längre från 
arbetsmarknaden lättare kan ta plats på arbetsmarknaden. Egen försörjning ska 
ständigt vara den givna vägen och den innebär att de som kan arbeta antingen 
har en anställning, driver företag eller befinner sig i någon form av utbildning.  



Ingen slutar jobba tvärt, utan man fasar ut sig från arbetsmarknaden  

I takt med att vi blir äldre och friskare kommer behovet att jobba längre bli 
vanligare. Här tror vi på en helt ny modell, där man i framtiden inte slutar jobba 
tvärt för att man har uppnått en given ålder, utan att i takt med åldrandet fasar ut 
sig från arbetsmarknaden  

Reformförslaget innebär sammanfattningsvis: 

- Bättre ekonomiska incitament för alla parter i samhället 

- Kompetensen på arbetsmarknaden behålls längre 

- Överlämning av viktig kunskap underlättas och  

- den sociala övergången från arbetsliv till pensionär underlättas.  

Ett omfattande reformarbete som berör många välfärdssystem  

Det som utmärkt socialdemokratin under snart hundra år är att vi ständigt klarat 
av att ställa om och steg för steg förbättrat samhället. Vi är medvetna om att en 
omställning av detta slag berör många befintliga trygghetssystem och att det inte 
enkelt går att överblicka hur allt från studiestöd till pensionssystem behöver 
anpassas för att uppnå dessa förändringar.  

Vi tror det är helt nödvändigt att de stora dragen: 

- att unga tidigare gör entré på arbetsmarknaden. - att kontinuerligt om- och 
fortbilda sig i arbetslivet och - att smidigare fasa sig ut från arbete och 
företagande. 

Vi förslår att:  

Stockholms läns partidistrikt: 

- Ställer sig bakom inriktningen på reformförslaget 

- Riksdagsgruppen i Stockholms län ges i uppdrag att bereda förslaget. 

- Öppnar upp för diskussion i hela distriktet i en folkrörelseinriktad 
framtidsdiskussion. 

Solna den 25 oktober 2019 

Hasse Tapper Arne Öberg 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns partidistrikt 

ställer sig bakom inriktningen på reformförslaget att

 riksdagsgruppen i Stockholms län ges i uppdrag att bereda förslaget att

 Stockholms läns partidistrikt öppnar upp för en diskussion i hela 

distriktet i en folkrörelseinriktad framtidsdiskussion 

Hasse Tapper och Arne Öberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 92 

Ulrika Falk 

Distriktsstyrelsen delar och välkomnar motionärernas betoning av vikten av en 
väl fungerande arbetsmarknad och ett utbildningssystem som fungerar som en 
effektiv kompetensförsörjare. Socialdemokraterna ska alltid sträva mot full 
sysselsättning, och det starka samhället är beroende av en välutbildad 
befolkning, som har tillgång till kompetensutveckling i livets alla skeden. Ett 
livslångt lärande ger oss möjlighet att utvecklas i våra yrkesroller, men också 
att byta yrke efter arbetsmarknadens behov.  

Motionärerna betonar bland annat vikten av tidiga insatser för att alla ska klara 
skolan, och för att unga tidigare ska kunna börja arbeta. Grunden för vårt 
starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan, och 
Socialdemokraternas politiska riktlinjer, beslutade 2017, betonar att tidiga 
insatser ska prägla vår skol- och förskolepolitik. Den socialdemokratiskt ledda 
regeringen har lämnat flera förslag och uppdrag på både arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet. Exempelvis har Tillväxtverket ett uppdrag att analysera 
och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges 
landsbygder, samt ett uppdrag tillsammans med Universitetskanslersämbetet 
att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. 
Regeringen har även tagit fram en nationell strategi för hållbar regional tillväxt 
och attraktionskraft.  

Sverige ska konkurrera med kunskap och kvalitet – inte med låga löner. 
Kompetensförsörjning och bättre matchning är avgörande för att fler företag 
ska kunna expandera. Regeringen har därför bl.a. gett Arbetsförmedlingen i 
uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster, infört extratjänster i 
samband med avvecklingen av fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin, levererat 
90-dagarsgarantin för ungdomar och utvecklat lokala jobbspår. I budgeten för 
2020 så utvecklas bl.a. kunskapslyftet, och man fortsätter satsningen på 
studiestartsstöd för att öka motivationen att studera för personer med kort 
utbildning som står långt från arbetsmarknaden.  

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ska ständigt ligga i framkant av den 
politiska och ideologiska debatten, och driva en framtidsinriktad och 
folkrörelseförankrad politikutveckling. Distriktsstyrelsen välkomnar alla sådana 
diskussioner, både på distrikts-, arbetarekommunsoch föreningsnivå.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1018:1, ID1018:2. 

 

att anse att-sats ID1018:3 besvarad. 

  



Nr93 / ID998 

Motion nr 93 

Rätt till tillgång till kulturlärande under 

skoldagen 

Vallentuna  

Område: Kunskapsskola 

Motivering 

Frågan har blivit aktuell då Skolverket vill belägga en kommun (Gislaved) med vite 
för att elever fått tillgång till kulturlärande under skoltid. 

Förr, för 10-20 år sedan, var det en naturlig sak att barn spelade ett instrument 
under skoltid. Man kan till och med påstå att det så kallade svenska musikundret 
har sin grund i den idén. Idag tycker många skolor fortfarande att det fungerar fint 
och man ser det som en tillgång. Men i och med att grundskolans timläroplan har 
gjort det svårare för elever att spela instrument under skoltid måste 
vårdnadshavare i en till ytan stor kommun skjutsa sina barn till sådana 
verksamheter. Då blir det svårt med likvärdig tillgång till kulturskola. Elever bör 
därför få möjlighet att få spellektion utan att skolverket belägger en grundskola 
med vite, om skolan anser att det fungerar. Mot Skolverket bör även 
statsministerns ord kommas ihåg, att alla barn ska ha möjlighet att ta del av 
kulturskolan. 

Det är viktigt att notera att det troligen inte är kulturskolans lektioner på skoltid för 
nioåringar som försämrat resultaten för grundskolan. Snarare finns det skäl att tro 
att det är just frånvaron av bland annat kulturskoleverksamhet som förklarar 
elevernas sämre kunskapsinhämtning. 

Här saknas en bred, kunnig diskussion och man ställer sig frågan varför så 
många politiskt ansvariga fortfarande tror att en estetisk läroprocess skulle vara 
dålig för inlärning när inget kunde vara mer fel. Vi står alla till svars för att stress 
och psykisk ohälsa bland unga ökat. En av bovarna i dramat tycks vara att 
grundskolans viktigaste mål har blivit att uppfylla ett fixerat timantal, inte att elever 
i första hand nås av varierad kunskapsinhämtning. Unga bör även ha rätt till 
återhämtning under skoldagen. Varför inte en kreativ sådan?  

Kulturskolorna, å sin sida, vittnar nu om att kvalitet och verksamhet försämras när 
de äldsta eleverna har lektioner klockan 20-21 på kvällen för att de yngsta tar de 
eftermiddagstider som borde vara avsedda för de äldre. Att kulturskolchefer får i 
uppdrag att heltidsläraren ska ta emot 80 elever/vecka samtidigt som alla 
vårdnadshavare vill ha enskild lektion kl. 17:30 för just sin nioåriga elgitarrist blir 
därmed ett omöjligt mål att nå. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
verkar för att Skolverket får tydliga direktiv vad gäller kulturskolans existens ute i 
grundskolan så att det kan rimma med både skollag och elevers möjlighet till 
likvärdig tillgång till kulturlärande. 

Catharina Hedrenius 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 93 

Nina Unesi 

Motionären skriver om en händelse där Skolinspektionen markerade mot 
Gislaveds kommun när elever lämnade den ordinarie skolundervisningen för 
att delta i instrumentlektioner på den kommunala kulturskolan. Enligt 
Skolinspektionen tolkar kommunen lagen fel. Det är inte upp till enskilda 
rektorer att bestämma när eleverna får gå från ordinarie skolundervisning. 
Rektorerna, å andra sidan, har rätt att bevilja ledighet, men som lagen också 
föreskriver är den rätten är begränsad till ledighet som inte är kontinuerlig och 
varje vecka.  

Det finns inga legala hinder för rektorerna och kommunerna att samverka med 
kulturskolorna så att instrumentundervisning sker i eller i närheten av skolorna 
och på tider som inte kringskär elevernas rätt till sin garanterade 
undervisningstid.  

Det är också regeringens uttalade ambition att kulturskolans undervisning ska 

kunna ske inom 
ramen för elevernas skoldag, eller i nära anslutning, utan att neka eleverna rätt 
till den ordinarie undervisningstiden. Berörda parter behöver därför använda 
organisatoriska lösningar för att främja deltagande i kulturskolans verksamhet.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion nr 93 besvarad. 



Nr94 / ID997 

Motion nr 94 Område: Kunskapsskola 

Motion om Kulturskolan 

Vallentuna  

Motivering 

Socialdemokrater pratar idag mest om kultur som marknadskraft. Det ”svenska 
musikundret” nämns ofta. Är det bästa sätt att möta de så kallade 
värdekonservativa partier som försöker gisslanta svensk kulturpolitik? Det är en 
farlig och dålig utveckling. Det är, troligen, bättre för demokratin om fler än 
Östermalmsbor tar del av Berwaldhallens orkester, som ägs av oss alla. 
Kulturpolitik är en bildningsinsats där bredd bör finnas. Att fler provar på 
kulturutövande står dock inte i motsats till att det även bör finnas spets.  

Lägre trösklar in i kulturskolorna, med t. ex lägre avgifter – helst inga - bör vara ett 
mål. Att låga avgifter korrelerar till fler elever är inte raketforskning. Med låga 
avgifter skulle inte El Sistema vara det politiker ropade efter som lösning på 
integrationsutmaningar. Kulturskolan, som den var tänkt, var ju en mötesplats för 
många, när fler hade råd.  

Regeringens proposition om en nationell strategi för kulturskola beslutades i 
riksdagen den 23 maj 2018. Strategin innehåller nationellt mål som syftar till att 
bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl 
utbud som undervisning.  

En ny studie - ”Framtida möjligheter för kulturskolan” - visar nu att fyra av tio 
kommuner ser en negativ utveckling med besparingar för kulturskolan framför sig. 
15 kommuner uppger att det finns hot om nedläggning. Hela 40 procent ser 
framför sig en minskad resurstilldelning. Det är en markant ökning i jämförelse 
med 2018 då endast 7 procent förväntade sig minskade resurser. Antalet 
kommuner som svarar att det föreligger ett nedläggningshot har ökat från 7 2018 
till 15 i år. 

Resurserna till kulturskolorna ökade fram 1980- talet men 90-talets ekonomiska 
kris försämrade för barn och ungas möjligheter att gå i kulturskola. Satsningar 
med tillfälliga statsbidrag är vällovliga men skapar osäkerhet. 90-talets kris och 
besparingar på biblioteken tvingade fram bibliotekslagen.  

Nu behövs en liknande lagstiftning för kulturskolan. 

Kulturskolorna, den enskilt största offentliga satsningen på barnkultur i Sverige, 
spelar en betydande roll för ungas möjligheter att utöva kultur. I 
regeringsförklaringen sa statsminister Stefan Löfven att kulturskolan ska 
utvecklas och att alla barn ska ha möjlighet att ta del av den. Att t. ex få spela ett 
musikinstrument var fram till 1970-talet en lyx förbehållen de som kunde betala för 
privatundervisning. Steg för steg är vi på väg tillbaka mot en gammal ordning. 



Fler kommuner genomför nu genomgripande negativa åtgärder såsom höjda 
avgifter, nedläggningar eller nedskärningar som slår sönder fungerande 
kulturskolor, t.ex. genom att införa kulturcheckssystem. 

Vid upphandling av enskilda entreprenörers pedagogiska tjänster tillämpas inte 
det kvalitets- och mångfaldsperspektiv som kulturskolemodellen inneburit. 
Mångfald blir plottrig enfald. 

En KULTURSKOLA undervisar i ett flertal konstnärliga discipliner som knyts 
samman i samarbeten. Man låter elever i ämneskurs pröva olika genrer och man 
binder inte genrer eller verktyg till utomkonstnärliga faktorer som t.ex. 
könstillhörighet eller hipfaktor. Kulturskolan ger genom sina kurser från 
förskoleålder och uppåt ett stort antal barn möjlighet och kunskap att skapa 
konstnärligt. För många blir det en kär fritidssysselsättning som räcker livet ut. 
Kreativiteten tar eleverna ofta med sig till sina arbeten i vuxenlivet, där de även 
spelar en viktig roll som engagerade kulturkonsumenter. En och annan satsar på 
en yrkeskarriär inom sitt konstnärliga ämne och genom kulturskolan får de tillgång 
till välutbildade lärare med kompetens att lotsa dem ända till högskolan. 
Kulturskolan samarbetar med förskola, grundskola och grundsärskola. 
Kulturskolan utgör en viktig del av det lokala kulturlivet, inte minst genom de 
många publika evenemang som genomförs.  

De som ivrar för KULTURCHECK drivs av allmänna högerideologiska skäl mer än 
en önskan om ett blomstrande kulturliv för flera. I kommuner som har valt att gå 
över till kulturcheck utgör barns kulturlärarande inte något kulturellt centrum. Det 
som erbjuds är rätt fördomsfullt genrestyrt och med mest manliga lärarförebilder 
inom ett fåtal ämnen. Inom musikområdet är utvecklingen tydlig - kulturskolans 
många stilar och instrument ersätts med rock-och popskolor, vilka genom bristen 
på alternativ befäster en kulturell enfald.  

Vid upphandling anger den nya privata skolan att den erbjuder enskild lektion till 
kunden, något som brukar efterfrågas. För att gå med vinst måste dock många 
elever tas in och i slutändan blir det grupplektion även i privatskolan. På vilket sätt 
har en kommun sparat pengar då eller tillgodosett kundens önskan? Att skapa 
nya tjänster inom befintlig kulturskola på ett ämne med många sökande hade 
både varit mindre kostsamt och mer kvalitativt. 

Lärarutbildningar och lärarkompetens innebär kunskap i didaktik, metodik, 
psykologi och pedagogik. Därutöver krävs fördjupningskunskap och skicklighet 
inom varje gebit (inom musikområdet dessutom att behärska fler instrument), 
genrebredd samt digitalt skapande, för att nämna något. Talande för den höga 
ämneskompetensen är att de utövare som anlitas till musikaler, nobelfester och 
melodifestivaler ofta är deltidsanställda kulturskolelärare som kilar upp direkt från 
barnens undervisningsskrubb.  

Neddragningar kräver att politiker måste börja ställa väsentliga frågor: Vem 
utbildar morgondagens stjärnor i framtiden? Vem vill lära sig att utbilda dem? Idag 
pekar neddragningar mot att kulturskolor blir mer som en fritidsaktivitet utan högre 
ambition. 



Att politiker och tjänstemän i kommunerna ser kulturskolorna som enbart till för 
den enskilde ”kunden” är olyckligt. Att kulturskolan utöver nytta för den direkta 
brukaren också berikar omvärlden är en viktig insikt i ett folkbildat samhälle. 
Kulturskolor har stått relativt fria från marknadskrafters likriktande påverkan av 
ungas fria konstnärliga utbildning. Det är befriande att det har kunnat vara en 
mötesplats för både äldre traditioner och nutid. Hur gagnar det framtiden om den 
fristaden läggs ner av trendängsliga politiker?  

Täby kommun har, efter att ha lagt ner sin egen kulturskola, fått till stånd att 
kunna köpa platser i en annan kommuns kulturskola i ett kommunutbyte med 
andra borgerligt styrda kommuner. Högerpolitiker applåderar men 
socialdemokratisk politik bör inte ta efter. En kulturskolelag med långsiktighet bör 
därför utredas och där kan även kommunförbundsförslag tas i beaktande. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns riksdagsbänk 

verkar för att en ny kulturskolelag utreds att Stockholms 

läns riksdagsbänk verkar för att utreda om kulturskolan bör ligga 

under statligt ansvar 

att Stockholms läns riksdagsbänk verkar för att utreda hur likvärdigheten och 
tillgång till kulturskolor ser ut i landet 

att Stockholms läns riksdagsbänk verkar för att utreda 

terminsavgifternas effekter att Stockholms läns riksdagsbänk verkar för att 

statsbidraget etableras 

Catharina Hedrenius 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 94 

Nina Unesi 

I en proposition från 2018 vill regeringen att man ser över de statliga 
strategierna för den kommunala kulturskolan. Ett nationellt mål föreslås för de 
insatser som går till den kommunala kulturskolan. Insatserna ska bidra till att 
tillgänglighet och jämlikhet främjas, ett brett och angeläget utbud av kulturella 
och konstnärliga uttryck, hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade 
undervisningen, och god kompetensförsörjning.  

Under den förra mandatperioden anslog regeringen ett ekonomiskt stöd till den 
kommunala kulturskolan motsvarande 100 miljoner kronor om året. Syftet var 
att underlätta för kommunerna att bredda kulturskolans utbud och nå nya 
grupper. Dessvärre avvecklades stödet när riksdagen röstade på Moderaternas 
och Kristdemokraternas budgetbeslut 2019. Glädjande nog återinfördes stödet 
i samband med vårändringsbudgeten 2019. I budgetpropositionen för 2020 
föreslår och beräknar regeringen att stödet även ska gälla för åren 2020–2022 
med 100 miljoner kronor per år. 

Mot bakgrund av det arbete som regeringen initierat anser vi att-sats 1, 3, 4 
och 5 är besvarad. Att-sats 2 avslår vi med hänvisning till att motionärens 
övriga att-satser går att förverkliga inom ramen för befintlig struktur. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats nr 94:1, nr 94:2. att anse 

att-sats nr 94:3, nr 94:4, nr 94:5 besvarad. 

Motion nr 95 

Skattefri för alla 

elbil 
Järfälla 

Motivering 

Nr95 / ID1120 

Enskild motion 

Område: Miljö och klimat 

Omställningen till världens första fossilfria välfärdsland måste gå ske snabbt. En del 
av våra största utsläpp sker i transportsektorn bland våra privatbilister. Det finns de 
som anser att kollektivtrafik inte passar deras situation, speciellt de som har ett 
familjeliv och bor på landsbygden. Vårt grannland Norge har ett system som innebär 
att om du har en elbil som t.ex. Tesla kommer du betala 0 kr i skatt. Under 2016 
svarade elbilar för 40 procent av bilförsäljningen i Norge. Vi måste ställa om, om vi 
ska klara klimatmålen. En skattefri elbil skulle öka försäljningen radikalt. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna 

ska verka för att alla elbilar ska vara skattefria. 

Naim Kelmendi 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Victor Harju 

victor.harju@sll.se 

0707374767 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 95 

Åsa Westlund 

Socialdemokraterna har varit starkt pådrivande för det bonus-malus som nu 
införts för personbilar i Sverige. Det innebär att klimatbonusbilar med låga 
utsläpp får en bonus av staten på upp till 70 000 kr, medan bilar med höga 
utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt de första tre åren. Malus omfattar 
bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta 
lastbilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad 
körning.  
Elbilar gynnas också genom stöd till laddinfrastruktur via klimatklivet och ett 
särskilt stöd för att installera laddning hemma till konsumenter. De krav på 
biltillverkare att sälja bilar med lägre utsläpp som Socialdemokraterna varit med 
och drivit fram inom EU driver nu tydligt på utvecklingen av fler och mer 
prisvärda elbilar, men distriktsstyrelsen delar ändå en del av motionärens 
frustration över att utvecklingen måste gå snabbare. 

Distriktsstyrelsen menar dock att det är bra att använda både piska och morot i 
miljöpolitiken, och ser därför positivt på det nyss införda systemet med bonus-
malus på 

 

fordonsskatteområdet. Därav följer också att distriktsstyrelsen inte vill ändra 
fordonsskatten på det sätt som motionären föreslår.  

Distriktsstyrelsen föreslår därför 

Att motionen avslås.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1120. 



  



Nr96 / ID1114 

Motion nr 96 

Område: Miljö och 

klimat Ny färdriktning för hållbart byggande 

Lidingö  

Motivering 

I Sverige släpper vi för närvarande ut över 50 miljoner ton växthusgaser 
(koldioxidekvivalenter, (benämns CO2e) varje år, och då är inte medräknat de 
utsläpp landets konsumtion orsakar i andra delar av världen.  
Den samlade internationella expertisen har länge konstaterat att vi står inför en 
global katastrof om vi inte slutar släppa ut växthusgaser, och har satt år 2045 som 
den tidpunkt då våra nettoutsläpp måste vara noll.  
Situationen kommer att kräva en mycket stor omställning av nästan allt vi gör, 
både som individer och tillsammans. Vi måste förändra vårt sätt att producera 
energi, hur vi reser och transporterar varor, vad vi äter, vad vi slänger och inte 
minst hur vi bygger våra hus och vår infrastruktur.  

Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av våra utsläpp av 
växthusgaser 

(CO2e)i, eller ungefär 11 miljoner ton per år. Därtill orsakar vår import av 
byggmaterial omkring 9 miljoner ton årligen.  
Att ställa om byggsektorn för att uppnå nollutsläpp på ett kvartssekel är en 
gigantisk utmaning. Det kräver ny kunskap, vi behöver utveckla ny teknik och 
skapa samarbeten mellan olika aktörer och framför allt: agera och arbeta 
strategiskt. Sedan flera år tillbaka har det blivit allt mer angeläget för regioner och 
kommuner att ”tävla” om att vara landets ledande när det gäller hållbart 
byggande. Det är bra, men det krävs också att vi regionalt tar fram målsättningar 
som är realistiska. Det skapar problem om det råder olika energikrav i 
kommunerna, vilket emellanåt försvårar för mindre byggföretag att vara med och 
konkurrera.  

Grundproblemet i bygg- och bostadssektorn har sedan länge varit att hela 
diskussionen om hållbarhet så ensidigt präglats av byggnadernas 
energiprestanda. Att ha låg energiförbrukning när byggnaden står färdig har i 
decennier i princip ansetts vara den enda större professionella åtgärd som kan 
åstadkomma lägre koldioxidutsläpp. Och det är självfallet viktigt att jobba vidare 
med att förbättra energieffektiviteten för våra hus och byggnader. Men det räcker 
inte.  
Och forskningen på området har emellertid kunnat konstatera att utsläppen av 
CO2e sker i minst lika hög grad under byggprocessen. Det rör sig om minst 50 
procent – i vissa studier uppemot 70 procent av en byggnads koldioxidutsläpp 
som härrör från byggprocessen. Och ju mer vi fortsätter pressa ned 
energiåtgången i våra hus, desto större andel av CO2e kommer byggprocessen 
att svara för.  



Och även om vi på bred front skulle åstadkomma ”noll-energi-hus” så skulle en 
stor del av utsläppen ändå fortsätta om vi inte också intar en helhetssyn och 
också börjar se över hur vi 

bygger; exempelvis vilka byggsystem och materialval som görs. Skanska – som 
tidigare som bekant hette Skånska Cementgjuteriet – har konstaterat att 
betongtillverkningen svarar för 70 procent av koldioxidutsläppen i ett traditionellt 
nybyggnadsprojekt.  

Allt fler kommuner har valt att hantera detta faktum genom att formulera en 
träbyggnadsstrategi, eftersom en mycket stor del av byggsektorns utsläpp handlar 
om att vi så ensidigt fortfarande väljer att bygga traditionellt i stål och betong. De 
byggsystem som baseras på dessa traditionella material orsakar både stora 
utsläpp vid produktionen och är därtill dessutom är mycket energikrävande att 
arbeta med.  

I juni 2018 publicerade regeringskansliet dokumentet ”Inriktning för träbyggande”, 
som uppmanar till omställning inom byggsektorn. Industriellt träbyggande är till 
skillnad från byggsystem som baseras på betong och stål ett tydligt 
utvecklingssteg in i en ny era för bygg- och bostadssektorn. ”Det nya byggandet” 
handlar om att förbättra möjligheterna för att använda byggsystem som baseras 
på förnybar biomassa som skogen producerar och där sol, regn och vind är 
naturens egna ”produktionsfaktorer”.  

De byggnader som uppförs med träbaserade stomsystem binder kol under 
byggnadens livslängd. Därtill reducerar som regel träbyggsystem byggtiderna 
radikalt och genom att förlägga en stor del av produktionen till högeffektiva 
fabriker kan en resurssnål, klimatsäker process åstadkommas som dessutom 
uppvisar ytterst få fel vid byggnation.  

Stockholmsregionens befolkning växer och det byggs mycket. Vi behöver många 
nya bostäder, skolor, lokaler för näringsverksamhet och bättre infrastruktur. 
Samtidigt har vi målsättningen att uppnå klimatneutralitet till år 2045. För att 
uppnå målet måste regionen ha en plan för hur vi ska hantera de utsläpp av 
växthusgaser som byggnation och boende orsakar. Vi måste utöver att fortsätta 
driva förbättringar av energiprestanda i byggnaderna, också se över 
byggprocessen.  

Vi måste använda energisnåla byggprocesser och beakta en byggnads kompletta 
livscykel när vi planerar för hållbarhet. Vi måste anpassa våra styrdokument, 
processer och beslutsvägar så att kravet på hållbarhet och klimatneutralitet 
tillämpas konsekvent och med avsedd effekt.  

Vi socialdemokrater behöver en ny och modern regional strategi för hållbart 
byggande.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge distriktsstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en modern strategi för hållbart byggande för Stockholmsregionen. 



att regionens nya strategi för hållbart byggande lägger särskilt fokus vid ökad 
användning av byggsystem som baseras på förnybara material med låg 
klimat- och miljöbelastning i ett livscykelperspektiv, både vid nybyggnation 
och renovering. 

Niclas Svensson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Daniel Larson 
daniel.larson.1968@gmail.com 
0704774894 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 96 

Åsa Westlund 

Eftersom bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av utsläppen av 
växthusgaser i Sverige är den fråga som motionären tar upp mycket viktig.  

 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar för att öka styrningen mot 
minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Från och 
med 1 januari avser regeringen att införa krav på klimatdeklarationer vid 
uppförande av byggnader. Klimatdeklarationen ska på sikt kunna användas till 
att ställa minimikrav utifrån ett livscykelperspektiv. Boverket har fått i uppdrag 
att ta fram nödvändiga underlag för ett sådant krav. Bland annat behöver en 
nationell databas med klimatdata utvecklas och åtgärder vidtas för att främja 
ett utvecklat kravställande utifrån ett livscykelperspektiv. Regeringen 
finansierar också ett informationscentrum för hållbar byggande.  

Distriktsstyrelsen ser positivt på motionärens krav om att det bör tas fram en 
regional strategi på hållbart byggande. Därför föreslår distriktsstyrelsen att 
kongressen överlämnar motionen till den socialdemokratiska gruppen i 
regionfullmäktige för att där driva kravet på en regional strategi för hållbart 
byggande vidare med den inriktning som motionären föreslår.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1114:1. att anse att-
sats ID1114:2 besvarad. 

att kongressen överlämnar motionen till den socialdemokratiska gruppen i 

regionfullmäktige och kommunala gruppen för att där driva en regional strategi 

för hållbart byggande vidare med den inriktning som motionären föreslår 

  



Nr97 / ID1102 

Motion nr 97 Område: Miljö och klimat 

Trådlös kommunikation 

Sigtuna  

Motivering 

Nu pågår byggnationen av femte generationens mobilnät, 5G, och Post- och 
telestyrelsen (PTS), har tilldelat operatörerna ett antal testområden. 5G innebär 
att man sänder ut starkt högfrekvent mikrovågsstrålning, i frekvensområdet 3,4-
3,6 GHz samt 26 GHz, med hjälp av en ny teknik med fasstyrda gruppantenner 
som koncentrerar strålningen. 
Enligt PTS (www.pts.se) är tekniken ännu inte färdigutvecklad och arbete med 
specifikationer och standarder pågår. ”PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en 
aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör 
möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige.” ”Goda förutsättningar för 5G-utveckling 
kan bidra till att stärka Sveriges position som ledande IT-nation. Sverige har 
potential att bli ett av de första länderna i Europa där omfattande 
5G-nät byggs ut.” 

Många organisationer, forskare och experter världen över har på olika sätt uttryckt 
oro över den snabba implementeringen av den nya tekniken och de menar att 
riskerna inte är utredda och kan innebära risker för biologiskt liv. De riktlinjer som 
används är utformade av International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP), 1998, och skyddar enbart mot effekter som uppvärmning när 
strålningen är så intensiv att den värmer upp kroppsvävnad inom 30 minuter. 
Riktlinjerna tar uttryckligen inte hänsyn till långtidseffekter av längre tids 
exponering. Europarådet för mänskliga rättigheters parlamentariska församling 
utfärdade 2011 resolution 1815 ”The potential dangers of electromagnetic fields 
and their effect on the environment”. 
Länderna uppmanas här att vidta försiktighetsåtgärder och att tillämpa ALARA-
principen(As Low 

As Reasonably Achievable), som är en rekommendation från Internationella 
strålskyddskommissionen (ICRP). Myndigheter i medlemsländerna uppmanas 
bland annat att ta fram informationsmaterial kring riskerna. Sverige har genom sitt 
medlemskap i Europarådet för mänskliga rättigheter åtagit sig att följa dess 
resolutioner. 
Även en rapport till EU-parlamentet våren 2019 pekar på att 5G kan komma att 
orsaka ”oacceptabel exponering” av allmänheten samt att det finns låg kunskap 
gällande strålningens utbredning. 

”One aspect, for example, that is not well understood today is the unpredictable 
propagation patterns that could result in unacceptable levels of human exposure 
to electromagnetic radiation.” 

Enligt 252 vetenskapsmän från 43 länder verksamma på området och som 
gemensamt undertecknat EMF Scientist Appeal, är beläggen växande för att 
mikrovågsstrålningen från redan befintliga trådlösa system (2G, 3G, 4G etc), under 
gällande gränsvärden i Sverige, orsakar skadliga hälsoeffekter. I appellen 



uppmanas UN, WHO och UNEP att brådskande ”Address the global public health 
concerns”.  
1 november 2018 lanserades EMF Call med krav på verkligt skyddande 
gränsvärden mot långsiktiga effekter av strålningen. De konstaterar att ICNIRP’s 
värden inte skyddar utan snarast utgör en allvarlig risk, eftersom dessa medger 
exponering vid skadliga nivåer, under den ovetenskapliga förevändningen att de 
är skyddande. År 2018 hade 244 vetenskapsmän och läkare samt 95 
organisationer undertecknat EMF Call.  
En forskargrupp publicerade även hösten 2018 en rapport, publicerad i den 
vetenskapliga tidskriften Health Physics skriven av de båda schweiziska forskarna 
Esra Neufeld och Niels Kuster, som konstaterade att 5G:s koncentrerade starka 
strålning kan ge upphov till omedelbara vävnadsskador även om gällande 
gränsvärden i Sverige respekteras. Forskarna skriver att nu gällande gränsvärden 
är satta för att förhindra uppvärmning av vävnad men att 5G kan komma orsaka 
just detta genom 5G:s korta och intensiva pulser samt de mycket höga frekvenser 
som industrin avser använda för 5G. De skriver även att nuvarande riktlinjer från 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) som 
gäller i Sverige behöver skyndsamt revideras:  

“Another conclusion of this study is that the current ICNIRP (1998) and IEEE 
(2005, 2010) guidelines urgently need to be revised”..”can produce unacceptable 
temperature increases that may result in permanent tissue damage”. 
5G-nätet innebär också ett mycket stort tillskott av nya satelliter. Bl a har SpaceX 

(www.spacex.com okt 2019) nu fått tillstånd för ytterligare 30 000 satelliter. De har 
sedan tidigare tillstånd för 12 000 satelliter. Som jämförelse finns idag ca 8 500 
satelliter i bana runt jorden. 
Dessa nya satelliter avsedda för 5G kommer att ligga i en låg bana ca 550 
kilometer över Jorden. Som jämförelse befinner sig den internationella 
rymdstationen ISS 400 km ovan Jorden. 
Vilka konsekvenser får detta? 

Idag anger operatörerna själva vilken nivå som kan bli aktuell och om det ligger 
under gränsvärdet. Inga kontroller och heller ingen dokumentation av 
strålningsnivåerna görs. Försiktighetsprincipen säger att när osäkerhet råder om 
huruvida exempelvis en ny teknik kan skada allmänheten eller miljön, och 
vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är 
farlig, skall tekniken eller åtgärden betraktas som farlig. Bevisbördan faller på 
verksamhetsutövaren, och på dem som hävdar dess ofarlighet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att motionen skickas vidare till 
länsriksdagsgruppen att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för 
att en riskanalys genomförs avseende konsekvenserna av införandet av ny 
och befintlig trådlös kommunikation inom allafrekvensområden 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att nya gränsvärden tas fram 
på internationell nivå 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att nya gränsvärden tas fram 
på nationell nivå 



att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att baserat på riskanalyser verka för att 
säkerställa ansvaret för tillståndsgivning och kontroll vad gäller trådlös 
kommunikation 

att motionen skickas vidare till partikongressen 

Marianne Åslin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

 
 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 97 

Åsa Westlund 

Den myndighet som ansvarar för strålsäkerhet i Sverige är 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Myndigheten bevakar exponeringstrender 
samt forskning om hälsorisker med radiovågor. Utifrån detta ger myndigheten 
råd och rekommendationer.  
Miljöbalken och strålskyddslagens försiktighetsmått och aktsamhetsregler gäller 
all strålning, även för 5G.  
SSM skriver på sin hemsida bl a att: 
”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för 
hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker. När det gäller barn är 
osäkerheten om möjliga långtidseffekter större. Strålsäkerhetsmyndigheten 
rekommenderar därför försiktighet vid användning av mobiltelefon. Använd 
handsfree och håll ut mobilen från kroppen under samtal. Användning av 
mobiltelefon under graviditeten innebär låg exponering för radiovågor till 
fostret och det finns inget vetenskapligt stöd för att så låg exponering medför 
hälsorisker för fostret.” När det gäller 5G specifikt arbetar myndigheten med 
att ta fram ett underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med 
tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G. Till riksdagens 
försvarsutskott har SSM uppgivit att det ännu så länge inte finns speciellt 
mycket forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter som behandlar 
hälsoaspekter med de frekvenser som 5G förväntas arbeta med. Det finns 
dock inget som utifrån nuvarande kunskap tyder på några betydande 
hälsorisker så länge gällande riktvärden respekteras. SSM:s vetenskapliga 
råd följer den forskning som görs och som kommer att göras för aktuella 5G-
frekvenser. 

Distriktsstyrelsen anser därför att frågor om mobilstrålning och 5G specifikt 
redan finns reglerat i svensk lag och att den riskanalys som motionären 
efterlyser görs kontinuerligt. Därmed föreslår distriktsstyrelsen  

att kongressen avslår att satserna 1, 3, 4, 5 och 6, 
samt att kongressen anser att-sats 2 besvarad.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå att-sats ID1102:1, ID1102:3, ID1102:4, ID1102:5, 

ID1102:6. att anse att-sats ID1102:2 besvarad. 
Nr98 / ID1092 

Motion nr 98 

S bör ha en positiv inställning till enskildas 

och gruppers insatser mot klimathotet 
Sigtuna  

Enskild motion 



Område: Miljö och klimat 

Motivering 

Sedan åtminstone 2006/2007 har vårt parti talat om klimatet som ”vår tids 
ödesfråga”.  

Som sådan har klimatet/uppvärmningshotet dock inte tilldelats den övergripande 
roll i vårt partiprogram och i vår praktiska politik, som den därmed borde ha. 
Klimatramverket, som riksdagen beslutade om i slutet av förra mandatperioden, 
är inte något vi S kan ta åt oss hela äran av.  

Men nu finns klimatramverket, och den regering vårt parti leder torde - efter det att 
denna motion skrevs – ha presenterat en klimatpolitisk handlingsplan till 
riksdagen som förhopp-nings¬vis visar hur regeringens politik sammantaget 
bidrar till att nå klimatramverkets mål. 

Vårt parti tenderar dock att ha attityden att det endast är offentliga styrmedel och 
utvecklings¬subventioner som ska användas för att bekämpa klimathotet. I det 
inledande talet på S-kon¬gressen i Örebro i mars 2019 fanns ett klimatavsnitt där 
vår partiordförande bland annat sade: ”Vi ska leda en rättvis klimatomställning. 
………. Den behöver göras av folket, för folket, och med folket, där det inte är ett 
ok du som enskild ska bära, utan en uppgift vi har att genomföra tillsammans.” 

Det är bara att hålla med om citatets två inledande huvudsatser. Men 
fortsättningen - ”…där det inte är ett ok du som enskild ska bära…” - är 
problematisk. Formuleringen innebär, att de insatser som enskilda svenskar 
självmant vill göra mot CO2-utsläppen, mot växthusgastakets fortgående 
förtjockning och mot den fortsatta ökningen av jordytans medeltemperatur, inte 
har medhåll eller uppmuntran från vårt parti. Det borde verkligen vara tvärtom, om 
klimat-hotet, som vi länge sagt, är ”vår tids ödesfråga”.  

Det är ett misstag från vårt parti att framställa enskildas frivilliga insatser mot 
klimathotet som ett ”ok”, som dessa enskilda tar på sig att bära. 

I stället är det i högsta grad önskvärt att vårt parti, när vi uttalar oss om klimathotet 
(”ödesfrågan”), finner ett sätt att vara positiva till och tala väl om de enskilda och 
grupper som själva – genomtänkt och ”idealistiskt” - gör vad de kan för att minska 
sin växthusgas-”produktion” och som dessutom försöker övertyga andra 
människor att göra likadant. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att ge distriktsstyrelsen och länsriksdagsgruppen i uppdrag att framföra till 
partistyrelsen att vårt parti bör ha en positiv och uppmuntrande inställning till 
enskilda och grupper som själva – genomtänkt och ”idealistiskt” - gör vad de 
kan för att minska sin växthusgas”produktion”. 



David Lundqvist 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 98 

Åsa Westlund 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att klimatfrågan är en fråga 
som vi måste lösa gemensamt, där det krävs gemensamma investeringar 
och beslut, men där samtidigt vars och ens ansvar är avgörande. Ibland har 
Socialdemokraternas kommunikation tyvärr varit sådan att flera uppfattat 
det som att vi ställer det gemensamma ansvaret mot det enskilda. Det är 
djupt olyckligt och distriktets representanter har därför redan lyft och fått 
gehör för detta i partistyrelsen.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1092 besvarad. 
Nr99 / ID1084 

Motion nr 99 Område: Miljö och klimat 

Straffskatt på stillastående bilar. 
Nacka  

Motivering 

År 2015 kom stora delar av världen överens om ett globalt mål för hur mycket 
temperaturen 

“fick” öka på jorden. Man kom överens om att försöka begränsa den generella 
temperaturökningen till 1,5 grader celsius, och att den absolut inte får överstiga 
2 grader. Tyvärr så ser världen inte ut riktigt som på pappret. Desto närmare vi 
kommer en 1,5 gradig ökning, desto längre bort från målet om max en 1,5 
gradig ökning kommer vi. Situationen vi befinner oss i kräver att vi gör drastiska 
ändringar som fortfarande förutsätter att vi kan leva ett liv som vi lever idag. 
Därför föreslår jag att vi ska göra om parkeringsavgiften till en skatt och 
drastiskt öka dessa i storstadsområdena, framförallt vid arbetsplattser under 
arbetstid! 



Vänta va!? Varför då!? Jo, därför att folk i till exempel stockholm kör i 
genomsnitt 1 286 mil om året, enligt siffror från Statliga Trafikanalys. Det är inte 
mest i hela Sverige, men det är betydligt flera mil än vad gemene man 
spenderar bakom ratten. Andra storstadsområden såsom göteborg och Malmö 
ligger också över genomsnittet. 

De som kör mest i storstadsområdena är de som pendlar med bil från och till 
jobbet. Man kör alltså mer bil i de stora städerna generellt per år än vad man 
gör i de små städerna ute på landsbygden. Det är inte försvarbart att de som 
har bäst möjlighet till kollektivtrafik också kör mer än genomsnittet. 

Detta blir också ett sätt att höja priset på bilåkande utan att höja själva 
bensinskatten. Och varför är det bra? Jo för att bensinskatten är precis som 
arbetsgivaravgiften en väldigt generell avgift, den påverkar allt och alla oavsett 
situationen. En ökad bensinskatt är inte den träffsäkraste lösningen, och det är 
definitivt inte den populäraste. Att öka parkeringsavgiften blir en tydligare 
smalare satsning just där problemet är, och påverkar inte 2 - barnsmamman i 
Sveg som faktiskt inte har något annat val än att köra sin bil, men det påverkar 
mig, den 20 åriga “Stockholmskillen” som har all möjlighet att åka kollektivt till 
jobbet men inte alltid gör det. 

De som bor innanför tullarna och har bil då? De som inte kan åka kommunalt 
även i storstadsområden? Ska det påverka alla? Exakt hur man ska utföra 
detta, finns det många hinder kring och varken jag eller någon annan vet exakt 
om eller hur man ska göra detta på ett bra sätt. Kompetenta människor 
behöver få tid för att på bästa sätt få fram ett förslag på hur man bäst gör detta 
rent praktiskt. Det finns problem med alla förslag, och det är just därför som 
jag föreslår en utredning. För även om det är svårt, är en snabb förändring 
viktig! 

Det finns många bra frågor, och motargument mot detta. Det är klart att det finns 
många frågetecken, och det är uppenbart att pengarna som genereras från detta 
på något sätt behöver gå tillbaka till kollektivtrafiken. Socialdemokrater har alltid 
drivit linjen att de som kan hjälpa till, ska hjälpa till. Här kan vi i 
storstadsregionerna hjälpa till betydligt mer än vad vi gör idag! 

Därför föreslår jag: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i 
stockholmsregionen verkar för att man utreder möjligheten att göra om 
parkeringsavgiften till “en slags miljöskatt” som påverkar framförallt 
storstadsområdena. 

Björn Friberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 



Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 99 

Åsa Westlund 

Motionären tar upp kostnaden för parkering som ett verktyg i 
klimatomställningen. Det är en intressant och mångbottnad fråga som rör 
alltifrån det kommunala självstyret till just klimatet. Det är också en fråga som 
brukar väcka mycket debatt lokalt.  

Kostnad och tillgång till parkering påverkar människors val av transportmedel. 
Det påverkar också stadsbilden – t ex bidrar gratis parkering vid köpcentrum till 
att locka kunder från mer svårparkerade innerstäder.  

Det finns fördelar med att ersätta parkeringsavgifter med skatter. Det skulle 
kunna användas i en miljöstyrande riktning och också till en mer 
kostnadsoptimal användning av våra gemensamma ytor. Samtidigt kräver en 
god miljöstyrning och stadsplanering ofta en betydande lokal kännedom, något 
som går förlorat när skatter ska tillämpas. 

Träffsäkerheten i att införa miljöskatt på parkeringsplatser går också att 

ifrågasätta.  

Att införa en sådan skatt skulle också innebära en förhållandevis stor reform 
som skulle påverka många aktörer på skilda sätt.  

Sammantaget landar distriktsstyrelsen därför i att i nuläget inte ställa sig 
bakom en utredning om en sådan här förändring. Styrelsens bedömning är att 
det finns andra lättare genomförbara och mer kostnadseffektiva klimatåtgärder 
som bör prioriteras framför detta. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1084. 
Nr100 / ID1080 

Motion nr 100 

Motion om att rena Henriksdals vattenverk 

från läkemedelsrester 

Nacka  

Område: Miljö och klimat 



Motivering 

Henriksdalsverket ägs av Stockholms stad och är en av de största 
anläggningarna i Europa för grovrening och slambehandling. En förbättring och 
utbyggnad av verkets reningsteknik pågår och beräknas vara genomfört till 2029. 
När projektet är genomfört kommer Henriksdals reningsverk bli världens största 
anläggning i sitt slag. Men reningsverket utrustas inte med teknik för att rena 
avloppsvatten från läkemedelsrester. Membranfilter MBR kommer att installeras 
och ska i bästa fall trygga att plastpartiklar inte släpps ut i avloppsvattnet, ett steg 
i rätt riktning, men otillräckligt. Idag saknas lagstiftning och krav på att införa ny 
teknik vid avloppsrening. 
Henriksdalsverkets renade vatten kommer Nackaborna till del. Bromma 
reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från 30-90 meter under marken 
från Bromma till Sicklaanläggningen. Det är därför av stor betydelse att vi 
socialdemokrater medverkar till att en fullständig rening så långt tekniken medger, 
kommer till stånd. Vi bör politiskt stödja och samverka med krafter som verkar för 
teknisk förbättring att filtrera och därmed rena för läkemedelsrester. 
Det pågår pilotprojekt hur man renar för läkemedelsrester, bl a via kolfilter. Vidare 
finns möjlighet att angripa problemet “uppströms” dvs förändra 
sammansättningen i läkemedlen genom att särskilja receptbelagda och icke 
receptbelagda läkemedel. Krav bör ställas på läkemedelsindustrin att medverka i 
den processen. 
Forskning kan påvisa att djur och människor påverkas av kemikalier och 
läkemedel i alla våra vattendrag. Av katastrofer för fågelbeståndet kan nämnas 
DDT-förekomst i ägg som uppmärksammades redan 1961, Tyst vår författare 
Rachel Carson. Ajaj sjukan i Japan under 1950 talet orsakad av kadmium ännu 
ett exempel på hur människor skadats av kemikalier i vattnet, i det senare fallet 
ris-kontamination. Kadmium påträffas för övrigt i plast och målarfärg. Forskningen 
varnar även för att äta Östersjöfisk, i synnerhet för gravida, strömming som 
innehåller dioxiner och PCB samt även fisk från vissa insjöar som kan ge 
genetiska förändringar och andra skador. Fiskar i vattendrag nära 
jordbruksområden uppvisar hormoniella störningar och plast påvisas i fisk som 
hamnar på matbordet. Stockholmsregionens avloppsvatten jämte Nackas ska via 
en avloppstunnel släppas ut i Saltsjön. 
Frågan är vad vi kan vänta oss av ofullständigt renat avloppsvatten i framtiden? 
Hur lämpligt är det att låta antibiotika, östrogen, blodtryckssänkande mediciner, 
droger och plastpartiklar följa med i ut i våra vattendrag? Kan vi vänta oss ökad 
antibiotikaresistens, försämrade och färre spermier hos människor, idag av 
forskningen okända eller inte belagda genetiska förändringar inom området 
beteendestörningar? Vi föreslår därför: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Henriksdalsverket byggs ut och utrustas 

med teknik för att rena avloppsvatten från  

läkemedelsrester och säker teknik för att förhindra plastartiklar i vattnet 

läkemedelsrester och säker teknik för att förhindra plastartiklar i vattnet 

att kräva lagstiftning på området avloppsrening 



att senaste teknik kommer på plats vid om-och nybyggnad av reningsverk för att 
rena från 

plast och 
läkemedelsrester 

Bertil Damberg, Ole Forsberg, Madeleine Wrang, Thomas Borg, Magnus Duvnäs 
och Maria Raner 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 100 

Åsa Westlund 

Rent dricksvatten är en angelägen fråga. Därför är det inte konstigt att 
förekomsten av läkemedelsrester och mikroplaster i renat vatten har 
uppmärksammats mycket de senaste åren.  

Reningsverk är från början inte byggda för att rena läkemedel, men 
lättnedbrytbara läkemedel bryts ändå oftast ned i dagens reningsverk. 
Eftersom energianvändningen vid användandet av teknik som får bort 
svårnedbrytbara läkemedel kan öka med 2- 10 gånger jämfört med dagens 
reningsteknik måste behovet av reningsinsatser hela tiden vägas mot andra 
miljökonsekvenser som påverkan på energianvändning och klimat samt 
kostnader. 

Vad gäller mikroplaster fångas merparten – 99 procent – upp i dagens 
vattenrening.  

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har stöttat utvecklingen av teknik som 
ska fånga upp mer mikroplaster och få bort läkemedelsrester. Kommuner som 
vill införa rening från läkemedelsrester kan få statligt stöd för detta. Behov av 
att installera sådan avancerad rening finns främst vid större städer där miljön är 
extra känslig eller där miljöövervakningen visat att vattenförvaltningens och 
EU:s gränsvärden för god kemisk status inom Ramdirektivet för vatten inte kan 
klaras. Beslut om utbyggnad för avancerad reningsteknik vid ett reningsverk 
tas av tillståndsgivande myndighet, eller av berörd VA-organisation i samråd 
med tillsynsmyndighet. 

I enlighet med försiktighetsprincipen bör installation av teknik vid reningsverken 
för att få bort läkemedelsrester och mikroplaster från avloppsvatten 
uppmuntras. Distriktsstyrelsen är dock inte beredd att ställa ett sådant generellt 
krav på reningsverken utan ser hellre att regeringen fortsätter att stimulera 
installeringen av sådan teknik. Detta framför allt på grund av att behovet av 



avancerad rening ser mycket olika ut över landet. Distriktsstyrelsen hoppas 
också att socialdemokratiska företrädare på uppdrag som är kopplade till 
vattenverksamhet anammar denna försiktighetsprincip och verkar för en ökad 
rening av läkemedelsrester och mikroplast. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-

01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1080 besvarad. 

  



Nr101 / ID1074 

Motion nr 101 Område: Miljö och klimat 

Det är bråttom nu… 

Täby 

Motivering 

Klockan klämtar för vår jord. Vi kan inte längre tala om ”fem i tolv”, som om vi 
fortfarande hade tiden på oss. Den punkten är redan passerad. 

Nu är det fem över tolv, för att citera Svante Axelsson, nationell samordnare för 
ett Fossilfritt Sverige. 

Men trots att det är bråttom finns det – häpnadsväckande nog – politiker och 
beslutsfattare som fortfarande tillåter sig att vara passiva. Som fortfarande anser 
att klimatomställningar är alldeles för dyra och som fortfarande klamrar sig fast i 
ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. 

Hur ska vi få dessa herrar (för det är oftast herrar) på bättre tankar? 

Ett förslag kan vara att fokusera på nyttorna med klimatomställningen. Alla 
sidonyttor. I stället för att huka under en klimatbördefördelning ska vi måla upp 
bilden av en klimatskördefördelning! (Uttrycket är lånat från Mikael Karlsson, 
klimatforskare vid KTH.) 

Inkomstbringande och skattebesparande sidonyttor; såsom bättre folkhälsa, 
trafiksäkrare vägar, ökad framkomlighet, minskad fossilförbrukning, minskad 
oljeimport och färre konfliktincitament, minskad bullernivå, bättre luftkvalitet, ökad 
välfärd. Etc. 

Också den mest konservativa ekonom måste inse att så snart klimatnyttan totalt 
överstiger kostnaden är det inte längre en fråga om bördefördelning… 

En idé i detta sammanhang kan vara att regeringen, som i sina direktiv till statliga 
utredningar kräver en redovisning av utredningsförslagens ekonomiska effekter, 
också börjar efterlysa hållbarhetseffekter? En obligatorisk redovisning av 
sidonyttan? 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partidistriktets styrelse ger 
länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att även hållbarhetseffekterna 
redovisas i statens offentliga utredningar. 

Eva Lindau 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 



Kontaktperson: Magnus Kortell 
magnus.kortell@gmail.com 
0706975701 

 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 101 

Åsa Westlund 

Distriktsstyrelsen är medveten om att de krav som ställs på 
konsekvensutredningar i statliga utredningar ibland redan idag kan uppfattas 
som svåra att implementera och också stundtals irrelevanta. Distriktsstyrelsen 
delar ändå motionärens uppfattning att de krav på konsekvensbeskrivningar 
som finns i direktiven till statliga utredningar borde ha ett större fokus på 
hållbarhet. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion ID1074. 

  



Nr102 / ID1045 

Motion nr 102 

Område: Miljö och 

klimat Justera det finanspolitiska ramverket 
Tyresö  

Motivering 

Bakgrund 

Förtroendet för offentliga institutioner och den svenska välfärden minskar. 
Orsakerna till detta torde vara många, men ekonomisk ojämlikhet, samt 
ekonomisk och social segregation torde vara några av orsakerna. Dagens 
situation innebär många saker, men en pusselbit för ökat förtroende är mer 
resurser till välfärden och ökad lämlikhet. 

I den moderna historien har det jämlika samhället i dess socialdemokratiska form 
visat sig överlägset alla andra samhällsformer. Ddet jämlika samhället är 
överlägset andra alternativ, eftersom arbetslösheten är lägre, skolresultaten är 
bättre, äldres livsvillkor är bättre, människor har bättre hälsa, lever längre, har 
mindre oro och ångest, färre har psykiska sjukdomar, barnadödligheten är lägre, 
antalet tonårsgraviditeter är färre, färre har problem med fetma, drogmissbruk och 
alkoholmissbruk; våld, kriminalitet och mord är mindre vanligt och färre sitter i 
fängelse ju mera jämlikt ett samhälle är. Människor har dessutom större 
förtroende för varandra, politiker, myndigheter och företag i mer jämlika 
samhällen. Allt detta är avgörande för alla människors välbefinnande.” 
Kombinationen av demokratiska samhällen med starka liberala mänskliga fri- och 
rättigheter och en politik för jämlikhet har skapat fria och självständiga människor 
med en vilja att förverkliga sig själva, samtidigt som de har erkänt de ömsesidiga 
relationer som finns mellan människor i ett samhälle. Kort sagt har den svenska 
och nordiska modellen visat sig mycket framgångsrika i en internationell 
jämförelse. Därför är det extra viktigt att agera kraftfullt när förtroendet för detta 
samhälle minskar.  

Den minskade tilltron till samhället och samhällsfunktionerna gör dessutom 
kampen mot en av mänsklighetens svårast problem, klimathotet. ”Folk lider, folk 
dör. Vi är i början av massutrotning. Och allt ni talar om är pengar och sagor om 
evig ekonomisk tillväxt, sa Greta Thunberg när hon höll tal vid FN:s klimatmöte i 
New York i september i år.” Sanningen är att världen står inför en stor mänsklig 
och miljömässig katastrof på grund av jordens temperaturhöjning. När världens 
länder träffades i Paris i december 2015 enades de om ett globalt klimatavtal, där 
den globala temperaturhöjningen skall hållas väl under 2 grader förindustriell nivå 
med 1,5 grad som mål. Frågan är hur Sverige ska klara att gå i bräschen för att 
bekämpa klimathotet och samtidigt förstärka välfärden och jämlikheten.  

Ett verktyg för att både hantera denna dualitet är att öka mängden av offentliga 
resurser. Tack var det finanspolitiska ramverket har Sverige en mycket solid 
ekonomi, offentliga finanser. Det finanspolitiska ramverket har kommit till genom 
lag, principer och praxis som stegvis har utvecklats sedan 90-talet och 90-
talskrisen. Många menar att regelverket idag är otidsenligt och utgör 



ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga reformer. En enkel 
justering av ramverket skulle vara att målet var en ekonomi i balans över en 
konjunkturcykel och inte ett överskott som är målet idag. Överskottsmålet ligger 
idag på ca 0,33 procent av BNP, vilket handlar om mellan 15–20 miljarder årligen. 
När det finanspolitiska ramverket togs fram existerade inte klimatkrisen. Den 
springande frågan idag är om det finanspolitiska ramverket kan fungera som en 
hämsko för effektiva klimatåtgärder. 

Ett uppdaterat ramverket skulle kunna separera löpande och offentliga 
investeringar inom klimatområdet. Meningen med detta är att klimatinvesterar, 
alltså investeringar som minskar koldioxidutsläppen, skulle placeras utanför det 
finanspolitiska ramverket. Denna lösning skulle frigöra de resurser som idag 
används för klimatinvestering, till exempelvis välfärd. Samtidigt skulle denna 
lånefinansiering av klimatinvesteringar kunna expandera området, så Sverige kan 
ta ett stort steg mot att klara våra klimatmål. 

Kort sagt behöver både välfärden och klimatet mer resurser. Denna lösning skulle 
kunna möjliggöra att kraftsamla för klimatet under de 10-20 år vi har på oss att 
skapa förändring.  

Med stöd av det ovan anförda yrkar vi att distriktskongressen beslutar: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns partidistrikt verkar 

för att det finanspolitiska ramverket förändras. att Stockholms läns 

partidistrikt beslutar att anta motionen som sin egen. att motionen 

skickas till Länsriksdagsgruppen för behandling. 

Mathias Tegnér 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-18, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Philip Stewén 

Philip.Stewen@tyreso.se 

0724695074 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 102 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  



Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den 



till något vi investerar i gemensamt.  

För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs 
det att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda 
individers livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla 
gemensamma investeringar för att klara klimatomställningen.  

Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). 
Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de 
senaste åren. Trots att man har följt det kommunala balanskravet har 
kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som 
investeringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet 
är det bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga 
sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är den information investerare (de 
som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 



Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 

För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig till 
dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att ta 
från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi idag 

 

är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. Det 
är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 
utan att riskera Sveriges eller kommande generationers möjlighet att investera 
i sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att anse motion ID1045 besvarad. 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket utvecklas och används på ett sätt som skapar 

förutsättningar för en rättvis klimatomställning  

  



Nr103 / ID1034 

Motion nr 103 

Enskild motion 

Tygblöjor i förskolor och sjukhus Område: Miljö och klimat 

Botkyrka  

Motivering 

Engångsblöjor för barn är ett klimatproblem. Statistik från SCB har vi i Sverige 
590 000 barn i åldrarna 0-4 år. Föreställ dig minst 6st engångsblöjor per 
dygn/barn multiplicerat med 365 dagar, blir 2190 blöjor per år/barn och 
multiplicera det med 590 000 barn blir 12 921 000 000 blöjor som använd i 
Sverige årligen. Det blir väldigt stort sopberg bara på blöjor som förhoppningsvis 
bränns men man ska komma ihåg att blöta blöjor brinner dåligt. Nyligen kom 
domen om att kommunerna ska tillhandla hålla blöjor för förskolebarnen. 
Engångsblöjor är inte billigt och ska troligtvis ingå i maxtaxan för förskolorna. 
Dock finns det redan kommuner som ger gratis blöjor till barnen på förskolorna. 
Hur påverkar det kommunernas budget och ska skattebetalarna betala för blöjor i 
förskolorna i all framtid. Då vore det väl bättre att se till att tygblöjor används i 
förskolorna. Vid regionenssjukhus vid barnets födelse får man engångsblöjor och 
har tillgång till det vid sjukhusvistelsen. Det är en stor mängd blöjor som tillverkas 
och används i Sverige årligen. Vilken klimatpåverkan har engångsblöjorna i sin 
livskedja: tillverkning, distribution till butikerna, från butikerna till familjerna och 
efter användning till avfallshanteringen? Engångsblöjor är långt ifrån 
klimatneutrala. Dessutom innehåller engångsblöjor enorma mängder plast som 
gör att de brinner dåligt p.g.a. plast och fuktigheten.  
Engångsblöjor bör redovisa sin klimatpåverkan och koldioxidutsläpp i 
produktenslivslängd. Tygblöjor däremot skulle bli mer kostnadseffektiva med lägre 
klimatpåverkan för att produktenslivskedja skulle förlängas. Tillverkning 
→distribution till sjukhusen och förskolorna →återanvändning (→tvättning i 
förskolan & sjukhuset)→tvättning inom kommunen→frakt tillbaka till respektive 
förskola. En kortare kedja med mindre klimatpåverkan helt enkelt beroende på 
hur blöjorna tvättas. 
Några exemplar av vad det kostar med tygblöjor:  

Det finns olika blöjor att välja mellan vikblöjor 4st för 175 kr, formsydda 
frottéblöjor 4st för 459kr + blöjbyxa 125kr/st (blöjbyxan används tillsammans 
med frottéblöjan). Allt i ett blöja 199kr/st (fyra olika storlekar).  

Styrelsens utlåtande över motion angående tygblöjor i förskolor och sjukhus 

Styrelsens föredragande: Emanuel Ksiazkiewicz 

Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse tackar Nina Lehtola för en intressant 
motion om tygblöjor i förskolan och sjukhus.  
Användningen av engångsblöjor har en negativ inverkan på miljön, de moderna 
engångsblöjorna brinner dåligt vid förbränning och tar stor plats. Men på förskolan 
är det redan idag en ansträngd arbetssituation, många barn på få vuxna. Att byta 
till tygblöjor skulle riskera att öka 
arbetsbelastningen på förskolorna, det skulle dessutom kräva att vissa 
investeringar görs i bättre och fler tvättmaskiner. Att från förskolan tidigt börja 



jobba med och stötta i arbetet med potträning är ett mer effektivt och mindre 
resurskrävande sätt att komma tillbukt med det stora användandet av 
engångsblöjor. Idag jobbar redan många förskolor med att tidigt vänja av barnen 
med blöja, och på så sätt också minska miljöpåverkan.  
Situationen på regionens sjukhus är också ansträngd, inte minst på BB. Att tvätta 
och rengöra tygblöjor kan ses som ytterligare en stor arbetsbörda för en redan 
hårt belastad personal. Det riskerar även medföra sanitära bekymmer.  

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 

att avslå motionen att sända motionen som enskild till Stockholm läns 
socialdemokratisk partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
verkar för att regionens sjukhus tillhandahåller allt-iett-blöja för varje barn som 
föds. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att regionens sjukhus har 
uppsättning för tygblöjor till förstföderskor och omföderskor. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för åter byte av tygblöjor till större 
storlek. 

att styrande Socialdemokrater i Stockholms län gör en handlingsplan för 
urfasande av  engångsblöjor i de kommunala skolorna. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för tygblöjor. att

 överlämna motionen till partidistriktets kommunala grupp för vidare 

hantering. 

att Socialdemokraterna i Stockholms regionen får i uppdrag att fortsätta 
driva frågan om tygblöjor. att motionen vidarebefordras till riksdagen för 
vidare hantering i de frågor de har rådighet över. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 103 

Patrik Isestad 

Motionären belyser ett viktigt hållbarhets perspektiv med sin motion nr 104, 
Tygblöjor i förskolan och sjukhus. 



Användning av tygblöjor för miljöns skull är viktigt och i somliga fall önskvärt. 
Utvecklingen har gått raskt fram även för tygblöjor och är idag ett 
förstahandsalternativ för flera. Tygblöjornas utveckling har gått från att vara 
otympliga i en stressad småbarnsfamiljs vardag till att bli ett alternativ trots 
initiala större investeringar än vad som behövs med engångsblöjor. De moderna 
tygblöjorna är lättanvända, billigare än tidigare samt skonsamma för miljön. I 
stora delar av världen är tygblöjorna mer utbredda än vad det är i västvärlden 
och där tygblöjor används kan det noteras att babypotting/pottträning är mer 
förekommande i tidig ålder än tex Sverige. Babypotting är mindre 
förekommande i tidig ålder där engångsblöjor används då 
uppsugningsförmågan och bekvämligheten är stor. Tygblöjor är ett utmärkt 
miljöval för den småskaliga familjen där maskintvätt av blöjor kan ske i 
omedelbar anslutning till försmutsning 

 

och därefter dropptorka för en låg energiförbrukning. 

Torktumlaren drar mycket el, uppemot 2 500 W. Att torktumla en extra maskin 
istället för att hänga den kan kosta upp till 7 kWh, varför det finns hundralappar 
att spara varje år med att hänga ut tvätten under sommarhalvåret samt att 
miljöpåverkan inte blir stor. I En familj fungerar det att hantera 1-2 blöjbarn på 
ett effektivt sätt men är svårare på en småbarnsavdelning i förskolan eller på 
ett sjukhus. 

I motsatts till tygblöjan finns engångsblöjan och generella uppskattningar säger 
att en bebis förbrukar 6000 blöjor innan babypotting är avklarad. Globalt 
hamnar mer än 20 miljoner ton av blöjorna på tipparna bland övrigt avfall för 
förbränning till fjärrvärme. Men även här finns stor innovativ förmåga då ett 
italienskt företag utvecklar industriell 100 procentig återvinning av 
engångsblöjorna till byggmaterial (isolering). I den patenterade processen 
torkas och steriliseras de. Därefter delas blöjan upp i sina beståndsdelar med 
cellulosa, plast och superabsorberande polymer. Man tar också hand om 
sanitetsbindor och tamponger. Den innovativa satsning delfinansieras av 
Procter & Gamble som står bakom varumärkena Pampers och Tampax med 
nära 27 procent av den Globala blöjmarknaden. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1034. 

  



Nr104 / ID1032 

Motion nr 104 

Enskild motion 

Förbud förbränning av textiler/kläder Område: Miljö och 

klimat 

Botkyrka  

Motivering 

1987 angavs den klassiska definitionen på hållbar utveckling "en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov".  

Hållbar utveckling delas in i tre dimensioner den ekologiska, den ekonomiska och 
den sociala.  

Den ekologiska: Handlar om jordens ekosystem och långsiktigt behålla dess 
önskade funktioner. Den ekonomiska:  Ekonomiskt utveckling för att uppnå 
ekologiskt och social hållbarhet utan att påverka dem negativt. Ekonomisk tillväxt 
tillåts ske på bekostnad av de andra två. Detta är ohållbart för att nå klimatmålet 
som vi i Sverige har skrivit under. Vi bör sträva efter Grön Ekonomi ex. låga 
utsläpp av koldioxid, utnyttja resurser effektivt. Då gäller förbud av förbränning av 
kläder/textiler som i sin tur leder till lägre koldioxidutsläpp. Då utnyttjar man 
resurserna effektivare genom återanvändning och man tar tillvara på textilerna/ 
kläder.  

Det finns spänningar mellan synen på globalisering en globaliseringskritiska (för 
mer global och rättvis handel) och globaliseringsnegativa (fackföreningar som är 
positiva så länge restriktioner inte påverkar dem). Av ovanstående bakgrund inser 
man att miljöproblem/ klimatpåverkan är komplexa eftersom olika aktörer ser på 
vinstmaximering från olika perspektiv. Oftast är det egocentrisk och egoism som 
påverkar synen på hållbarutveckling. 

Inom postmodernismen finns två begrepp Homo economicus (att människor är 
rationella och samhället sköter sig själv) och Homo sociologius (att människor 
styrs av strukturer som vi människor skapat i samhället). Vad kan vi individer göra 
p.g.a. samhällsstrukturer? 
Poststrukturalismen ser strukturerna som förandliga det kan ändras genom 
språket, makten fås via språket. Foucault menar att makten är produktiv och kan 
vara positiv. Eftersom de som sitter i riksdagen har makt, kan de vara produktiva 
genom att se över lagarna för att förbjuda förbränning av kläder/textiler som i sin 
tur är positivt för hela mänskligheten. 

Pier Bourdieu skapade begreppet habitus (människan styrs av ekonomisk, socialt 
och kulturella kapitalet och alla individer bär på ett kulturellt bagage alltså alla 
vanor som vi anammat). För att nå klimatmålet bör vi ändra företagens habitus för 
att kunna ändra individernas habitus. 



Miljöproblem är inte lokala snarare globala. Det som sker i andra sidan jorden 
påverkar vår miljö här i Sverige i form av surt regn, miljöförstörelse, 
klimatpåverkan, ozonlagret, gifter i mat osv.  

Tänkvärt i boken Miljöekonomi skriven av Runar Brännlund och Bengt Kriström 
står det att det kostar ingenting för företagen att utnyttja miljöresurserna och 
företagen behöver inte kompensera dem som påverkas av miljöförstöringar 
(2012:19). Det är ett stort problem att vi tillåter företagen gå i vinst utan att stå för 
konsekvenserna av miljöförstöring. Det är ohållbart att flera ton kläder förbränns i 
Sverige. Företag som säljer kläder ska inte få förbränna kläder, hur som helst. 
Vad kostar det mänskligheten med miljöslöseri och miljöförstöring? Innerst inne 
har du redan svaret, se dig omkring och lyssna på forskarna. För mänsklighetens 
överlevnad måste naturresursernas slöseri upphöra. 
Företagen utnyttjar naturresurserna och förpestar miljön och gör ekonomisk vinst. 
De flesta minns väl dokumentären i uppdrag granskning om klädföretagen som 
tillverkar och transporterar tonvis med kläder till Sverige och de förbränns utan 
ens varit ute i butik. Oacceptabelt. Oacceptabelt. Vi vet att förbränning av kläder 
är ett effektivt sätt att producera el. Förbränning ligger näst längst ner på 
klimattrappan.  

Konsumenterna konsumerar i den takten de gör utan att reflektera över vad som 
händer med kläderna som de inte köper, produceras i andra sidan jorden i fattiga 
länder till ett lågt pris. Företagen tänker alltid ekonomisk och vill hålla kostnaderna 
nere, och att förbränna kläder kvittar för dem. Vi måste ta vårt ansvar och förbjuda 
onödigt slöseri och stoppa förbränningen av kläder/textiler. Vi bör komma ihåg att: 
Det är inte tillväxt i sig som är upphovet till miljöproblem, utan att befintliga priser 
många gånger ger felaktiga signaler. Företagen bränner kläder för att priset är för 
lågt. Inte minst vad gäller utnyttjande av (miljö)varor och tjänster som i dag saknar 
ett pris. En viktig uppgift blir därmed att utforma en politik som ger de korrekta 
signalerna och det är genom att förbjuda förbränning av kläder och höja priset vid 
förbränning av textiler (kläder, tyg mm). 

Därför går förslaget ut på att förbjuda förbränning av textiler och kläder i Sverige. 
Allt bör återvinnas och återanvändas. 
Det är enklare för företagen att transportera ”skadat gods” till miljöstationer och 
skriva i handlingar att det är till exempel på grund av för hög blyhalt eller att 
”godset” varit kontakt med avloppsvatten. Det finns ingen kontrollfunktion av 
anledningarna till förbränningen. 

Vi får inte glömma att olika aktörer har skilda synsätt på vad som är en resurs. 
Själva individen ser förbränningen som ett slöseri däremot för företaget är 
kläderna icke-resurs.  
Hur ska man då hantera miljöfrågor som leder till hållbar utveckling när man har 
olika perspektiv? Det är svår uppgift för den enskilda att lösa men i ett kollektiv 
här i Sverige kan vi tillsammans lösa uppgiften och överträffa våra klimatmål. Vad 
innebär detta för oss i lokal och global nivå? Lokalt i Sverige: att visa vägen för 
förbud att bränna kläder och textiler som i sin tur skickar en signal till företagen att 
minska på produktionen. Globalt är det svårare att påverka vad som sker i andra 
länder men vi i Sverige kan visa vägen för hållbar utveckling och nå klimatmålet 



som är satta genom förbud att bränna kläder. Förslaget nedan är en väg mot rätt 
riktning. 

Utlåtande över motion angående förbud förbränning av textiler/kläder 

Styrelsens föredragande: Emanuel Ksiazkiewicz 

Först vill jag rikta ett stort tack till Nina för en ambitiös och viktig motion om hur vi 
kan minska bland annat klädindustrins klimatpåverkan.  
För två år sedan uppdagades det via uppdrag granskning att H&M rutinmässigt 
bränner nyproducerade kläder i kommunala värmeverk.  Enligt H&M själva 
handlar det om kläder som inte är dugliga för försäljning. Vid förbränning av 
textiler riskerar mängder av kemikalier mm att frigöras, men det är vid 
produktionen av nya klädesplagg som störst koldioxidutsläpp sker. Swerea och 
Naturvårdsverket menar på att tillverkningen av ett par jeans kan leda till ca nio 
kilo koldioxidutsläpp samt förbrukning av upp till 20,000 liter vatten.  
Att förlänga textiliers livscykel och på så sätt minska de negativa effekterna av 
produktionsprocessen är därför väldigt viktigt. Att förlänga 
klädesplagg/hemtextiliers livslängd genom antingen återvinning eller återbruk 
minskar klädindustrins så väl som privatkonsumtionens klimatpåverkan.  
Sveriges klimatpåverkande utsläpp har minskat med 26 procent sedan år 1990, 
men endast 0,5 procent mellan år 2016 och år 2017. Nina Lehtola lyfter vikten av 
att se över vår klimatpåverkan, samt att företag och privatpersoners 
klimatpåverkan redovisas separat. Idag finns det utvecklad data på 
Naturvårdsverket hemsida som tydliggör Sveriges globala klimatpåverkan, där 
industriernas utsläpp mm redovisas separat. Bland annat så framgår det att 
Industrin står för en knapp tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Järn- och 
stålindustri, mineralindustri och raffinaderier står för merparten av industrins 
utsläpp i dagsläget.  
Den förbränning som sker av textilier är ofta ett resultat av fel i produktionen, för 
höga halter kemikalier, bly eller annat hälsovådligt som gör produkten otjänlig för 
konsument. Att fokusera på ett förbud av textilier riskerar att leda till ökad deponi 
istället för bättre livcykelhantering av textilier.   
Socialdemokraterna i Botkyrkas styrelse menar på att den stora klimatboven i 
textilindustrin är först och främst produktionen av textilier. Det är både 
vattenkrävande, resurskrävande samt en hög användning av kemikalier vid 
produktionen. Att fokusera på och stärka Sveriges arbete med återbruk samt 
tydliga lagar och regler kring vilka kemikalier mm. som får användas vid 
produktion är därför ett viktigt arbete. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 

Att avslå motionen att sända motionen som enskild till Stockholm läns 
socialdemokratisk partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att man ser 

över vår klimatpåverkan. att man förbjuder onödig 

förbränning av textiler och kläder. 



att man startar en utredning som ser över sophanteringen så att det kan 
förbättras och ger så liten klimatpåverkan som möjligt. 

attse över miljökonsekvenserna och miljöpåverkan av förbränning av kläder. 

attman redovisar hur mycket kläder förbränns årligen. 

att man separerar privatpersoners och företagets klimatpåverkan när man för 
statistik alltså redovisas separat privatbruk och företagens att det inte 
redovisas gemensamt för hela Sverige. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 104 

Patrik Isestad 

Motionären Nina Lehtola har skrivit en motion om förbjud förbränning av 
textiler/kläder i motionen nr 105. 

Att minska tygklädernas miljöpåverkan från produktion till slutanvändare och 
slutligen återvinning är en utmaning för konsument och textilindustrin. Idag går en 
stor mängd textil till förbränning och lite återbrukas och bara några procent 
materialåtervinns.  

 



Men det är åtgärder på gång bland annat ett producentansvar på textil. 
Regeringen har beslutat om att en särskild utredare ska lämna förslag på ett 
producentansvar för textil. 
Uppdraget ska redovisas senast den 10 december 2020. 
Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta genom ökad 
insamling av textil för återanvändning och av textilavfall för återvinning, i första 
hand för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Syftet är 
också att ansvaret för avfallshantering och återvinning av textil ska läggas på 
producenterna utifrån principen om att förorenaren betalar. Utredaren ska 
bland annat: 

1. Föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat 
insamling av textilier föråteranvändning respektive textilavfall för återvinning 
med hjälp av tillståndspliktiga insamlingssystem eller på annat lämpligt sätt 
som säkerställer goda möjligheter för tillsyn och rapportering och som följer 
avfallshierarkin och uppfyller relevanta krav i avfallsdirektivet (2008/98/EG). 

2. Lämna nödvändiga författningsförslag. 

Framtill att utredningen är presenterad anses motionen besvarad. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1032 besvarad. 

  



Nr105 / ID1024 

Motion nr 105 Område: Miljö och klimat 

Fossilfritt bränsle 

Sollentuna  

Motivering 

För att uppnå FN:s globala mål år 2030 måste vi göra vissa åtgärder. En del 
åtgärder är förenat med en hel del kostnader för privatpersoner och småföretagare. 
En del åtgärder kan var effektiva medan andra är krångliga, omfattande och dyra. 
Vi behöver ta ett helhetsgrepp och jobba med utveckling som blir bra för alla.  
När det gäller bränsle och diesel pågår en hel del utveckling. Det ena verkar 
premieras före den andra. Vi skulle behöva verka för att underlätta framställning 
av fossilfria bränslen, likt vi har premierat produktion av förnybar el med systemet 
elcertifikat. Vi har kommit jättelångt vad gäller el- och värmeproduktion. Nu är det 
dags att göra på liknande sätt med bränsleframställning. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att uppdra åt riksdagsgruppen att 
verka för att det fastställs vilken/vilka fossilfria och syntetiskt framställda 
bränslen som är hållbara för vår miljö. 

att uppdra åt riksdagsgruppen att verka för att produktionen av fossilfria bränslen 
premieras 

Anne-Marie Leijon 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-25, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Joakim Jonsson 

joakim.jonsson@sollentuna.se 
0739151022 

 

Samlat utlåtande över motion nr 105 och 106 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 105 och 106 

Patrik Isestad 

Motion nr 106, Fossilfritt bränsle samt motion nr 107, För större satsning på 
vätgas och elektrobränsle. Motionärerna för de två motionerna föreslår viktiga 
åtgärder för att Sverige ska nå långsiktiga klimatmål och regeringens ambition 
om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 



Sverige har en vision om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i 
atmosfären till 

2050, samt att ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning. För att nå 
detta mål bör 



Sverige till 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 
Aktuella förnyelsebara alternativ till dagens fossila bränslen är bland annat 
biobränslen och vätgas. Biobränslen har ökat i användning under de senaste 
åren, men drivmedlet har stor miljöpåverkan vid större produktion. Bland annat 
konkurrerar marken som används till odling av biobränslen med marken för att 
producera föda. Det krävs även mycket vatten till de biologiska råvarorna. Till 
exempel krävs det mellan 10-17 liter vatten per liter etanol med majs som 
råvara.  

Under de senaste åren har även intresset för vätgas ökat som ett möjligt 
framtida transportbränsle, då vätgas kan användas som drivmedel i exempelvis 
bränslecellsbilar. Vätgas har även låg energidensitet och är i behov av ny 
infrastruktur i distributionskedjan. En lösning till dessa problem kan vara att 
använda elektrobränslen som komplement. 
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för alla kolhaltiga bränslen som 
produceras med hjälp av vatten, koldioxid och elektricitet. Exempel på 
elektrobränslen är syntetiskt framställd metan, metanol, bensin eller diesel. 
Elektriciteten som används vid produktionen kan komma från förnyelsebara 
källor samt från överskottsel.  

Med förnyelsebar menas energi från källor som förnyas i snabb takt, 
exempelvis sol-vattenoch vindkraft. Elektrobränslen har vissa fördelar 
gentemot fossila bränslen och biobränslen, exempelvis att de kan produceras 
utan att konkurrera med matproduktion. Eftersom produktionen av 
elektrobränslen kräver energi samtidigt som den globala energiförbrukningen 
förutses öka de kommande åren, behöver energiproduktion öka kraftigt. 

Riksdagen har beslutat om en klimatpolitisk handlingsplan. 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen propositionen Ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146). Propositionen innehöll förslag till en 
klimatlag och ett nytt långsiktigt, tidsutsatt utsläppsmål samt nya etappmål för 
minskad klimatpåverkan. Riksdagen antog samma år regeringens förslag. 
Klimatlagen (2017:720) trädde i kraft den 1 januari 2018. Enligt klimatlagen ska 
regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Lagen anger 
också vad en sådan handlingsplan bör innehålla, bl.a. Sveriges åtaganden 
inom EU och internationellt, historiska utsläppsdata, planerade åtgärder för 
utsläppsminskningar, och vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan 
behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen. 

Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till 
riksdagen har hållits. Propositionen som regeringen lagt fram är den första 
klimatpolitiska handlingsplan som regeringen, i enlighet med klimatlagen, 
överlämnat till riksdagen. Propositionen bygger på en överenskommelse 
mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
Handlingsplanen utgår i huvudsak från Sveriges långsiktiga klimatmål och 
regeringens ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria 
välfärdsland. 

Handlingsplanen redogör för utsläppsutvecklingen och redovisar utmaningar 
och övergripande inriktning på klimatpolitiken. Den spänner över sektorer och 



ämnen såsom industri, transport, offentlig upphandling, jordbruk, 
finansmarknaden, skogsbruk, hållbara förnybara drivmedel och infrastruktur för 
alternativa drivmedel, energieffektiva och klimatsmarta fordon och fartyg, 
avskiljning och lagring av koldioxid, konsumtionsbaserade utsläpp, forskning 
och innovation, samt europeiskt och internationellt klimatarbete. Inom dessa, 
och fler, områden presenteras ett stort antal åtgärder dels på tvärsektoriell 
nivå, men även specifikt inom olika utsläppssektorer. Totalt är det över 
hundratrettiotvå åtgärder som presenteras. 
Ett axplock av åtgärder som presenteras för att bidra till fossilfrihet är punkter 
enligt följande: 

36. Produktion av hållbara förnybara drivmedel, bland annat produktion och 
distribution av 

 



biogas, ska främjas. 
66. Transportinfrastrukturplaneringen ska bidra till fossilfrihet. Klimatmålen ska 
utgöra en central utgångspunkt för framtida statliga infrastrukturplanering. 
Underlagen till infrastrukturplanering bör visa hur satsningarna bidrar till 
möjligheterna att nå klimatmålen. 
Hållbara förnybara drivmedel & infrastruktur för alternativa drivmedel 
88. Ett stöd för laddinfrastruktur längs större vägar införs för att täcka de 
vita fläckar därladdinfrastruktur annars inte kommer till stånd. 
89. En elektrifieringskommission ska tillsättas för att bl.a. påskynda 
arbetet med elektrifieringav de tunga vägtransporterna och transportsektorn 
som helhet. 
90. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå 
åtgärder för förbättradladdinfrastruktur för olika boendeformer. 
91. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera incitament för 
övergång till landström ihamnar, t.ex. att genom att införa miljözoner. 
92. Byggregler ska kompletteras med krav på ladd infrastruktur. 

93. En långsiktig plan för uppförande och utbyggnad av elvägar ska tas 

fram. 
94. Vid en kontrollstation för reduktionsplikten för bensin och diesel ska 
successivt ökadekvotnivåer skärpas för tiden efter 2020 så att den bidrar till 
uppfyllelse av klimatmålet för transporter. 
95. En utredning tillsätts för att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel i 
inrikes transporteroch arbetsmaskiner ska vara urfasade i Sverige samt hur en 
utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas. 
96. Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle för flyget ska 

införas. 
97. På motsvarande sätt som det har utretts för flyget ska det även 
analyseras hur sjöfartenkan ställa om för att minska växthusgasutsläppen. 

Regeringen genomför redan i dag en rad satsningar där vätgasteknik och 
elektrobränsle har möjlighet att få stöd. Den energiforskning som finansieras 
med bidrag från Statens energimyndighet (Energimyndigheten) styrs idag av 
det riksdagsbundna målet att forskning och innovation på energiområdet ska 
bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga 
energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Utifrån 
detta beslutar Energimyndigheten självständigt om medel till forskningsprojekt, 
oavsett teknik, som behövs för att uppnå de riksdagsbundna målen. Genom 
regeringens långsiktiga satsning Industriklivet kan industrin få stöd att ställa 
om till ny teknik för att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser. 
Vidare finns det möjlighet för vätgasteknik, elektrobränsle eller annat fossilfritt 
bränsle som leder till kostnadseffektiva utsläppsminskningar att få stöd inom 
Klimatklivet.  

Mot bakgrund av de åtgärder som är beslutade för att Sverige ska uppnå 
långsiktiga klimatmål och regeringens ambition om att Sverige ska bli världens 
första fossilfria välfärdsland. Anser distriktsstyrelsen att de redan befintliga 
satsningar där vätgasteknik, elektrobränsle eller annat fossilfritt bränsle har 
möjlighet att få stöd i de fall den kostnadseffektivt bidrar till att nå de politiska 
klimatmålen ska anse motionerna besvarade. 

Motion nr 106 besvarad. 



Motion nr 107, besvarad.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1004, ID1024 besvarad. 
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Motion nr 106 

För större satsning på vätgas och 

elektrobränsle 

Solna 

Område: Miljö och klimat 

Motivering 

Elektrobränslen – Motion till Socialdemokraterna i Stockholms län 
distriktsårskongress 2020 

Samuel Gauvain och Patrik Lundquist 

Motion: För en större satsning på vätgas och elektrobränsle 

Sammanfattning 

I dagens läge är det Sveriges ansvar att minska växthusgasutsläpp som rör 
inrikes transporter (förutom flyg), medan det är EU:s ansvar att minska de 
svenska territoriella utsläpp som orsakas av industrin samt av flygtransporter 
eftersom de faller inom ramverket för handlade 
utsläppsrätter på EU-nivå. Även om både Sverige och EU har ambitiösa mål i 
klimatkampen kan detta splittrade ansvar leda till mindre lyckade strategier när 
möjliga synergier mellan klimatomställningen av transportbranschen och 
industribranschen missas. Elektrobränsle är en sådan missad möjlighet. 

Elektrobränslen är koldioxidneutrala bränslen som kan användas i 
förbränningsmotorer i fordon, båtar och flygplan. Även vätgas brukar räknas som 
ett elektrobränsle. Elektrobränslen framställs med hjälp av grön el (el från 
förnyelsebara källor) från infångad koldioxid och vätgas. Vårt syfte med motionen 
är att visa hur ett stöd för produktion av vätgas och elektrobränslen kan hjälpa 
Sveriges klimatomställning och leda till samverkan mellan energi-, transport- och 
industrisektorn. 

Sveriges nuvarande strategi är haltande och riskabel 

I sina etappmål planerar Sverige för klimatneutrala transporter år 2045. Det finns i 
dagens läge ingen definitiv och fastställd strategi för hur det ska ske, men utifrån 
rapporterna publicerade av Svenska Miljöinstitutet (IVL) verkar den vila på tre 
pelare: 
1) Optimering av transportbehovet genom satsning på tågtrafik och kollektivtrafik. 

2) Satsning på elfordon. Målet är nu att endast elbilar och laddhybridbilar ska 
tillverkas och säljasefter 2030. Lätta transportbilar ska helst också bli elfordon. 

3) Satsning på biobränsle, främst avsett för tunga transporter, såsom lastbilar, 
båtar ochflygplan. 

Denna strategi är fullkomlig logisk ur ett svenskt perspektiv. Optimeringen av 
transportbehovet är knappast kontroversiell och kommer att vara nödvändig 



oavsett strategin kring bränsletyper. Elbilar är objektivt de mest energieffektiva 
fordonen på marknaden, de är dessutom tysta och har inga partikelutsläpp. Trots 
deras något kortare räckvidd är de objektivt bäst i stadsmiljö, dock inte bättre än 
utökad kollektivtrafik. Slutligen är Sverige väl rustat för produktionen av 
biobränsle: med endast 10 miljoner invånare på en yta av 440 000 
kvadratkilometer förfogar Sverige över tillräckligt med bioresurser för att möta det 
svenska behovet av biobränsle. Biobränsle kan nämligen produceras både från 
återvinning av bioavfall och restprodukter från jordbruket, skogs-, pappers- och 
träindustrin. I ett svenskt sammanhang verkar biobränsle som ett lämpligt 
alternativ för all transport som inte kommer att kunna elektrifieras. 

Strategin är dock inte utan problem. Satsningar på elbilar är bra men kan ha en 
större social påverkan på landsbygden än vad som påstås, delvis på grund av de 
högre anskaffningskostnaderna för elfordon. Det finns dessutom fortfarande 
tekniska utmaningar med utvecklingen av elbilar.  

Satsningen på biobränsle är definitivt ett bra alternativ på mellanlång sikt, men 
kan också visa sig problematiskt på längre sikt. Biobränsle släpper fortfarande ut 
växthusgaser, även om de räknas bort från Sveriges territoriella utsläpp. I ett 
europeiskt perspektiv är biobränsle däremot ohållbart. Det finns tillräcklig med 
bioresurser i Sverige för att förse landet med biobränsle, men inte tillräckligt med 
resurser i Europa för att förse hela EU med detsamma. Eftersom vi delar en 
gemensam marknad med andra medlemsländer är denna satsning på biobränsle 
bristfällig på lång sikt. Produktion av biobränslen kan också konkurrera med 
matproduktion och en omställning av jord- och skogsbruk i syfte att förhindra 
biologisk utarmning. 

Därför bör Sverige sträva efter att ytterligare bredda sin 
klimatomställningsstrategi. I en studie från 2017 beställd av tyska 
energimyndigheten (Deutsche Energi-Agentur, dena), slogs det fast att EU inte 
kommer att klara klimatomställningen av transportbranschen utan 
elektrobränslen. 

  

Elektrobränslen 

Elektrobränslen är bränslen som syntetiseras från förnyelsebara resurser med 
hjälp av grön el. De är inte tänkta att konkurrera med batteridrivna fordon eller 
med biobränslen, utan att komplettera dem inom en tidsram på 15–20 år. 

Det billigaste elektrobränslet är vätgas som med hjälp av grön el kan skapas från 
elektrolys av vatten som splittras till vätgas och syrgas. Vätgasen kan sedan 
användas för att producera el i bränsleceller (i fordon eller kraftverk) och 
vätgasproduktionen kan på så sätt vara ett sätt att lagra energi när det finns ett 
överskott av grön el på elnätet, för att på så sätt utjämna elproduktion från sol- 
och vindkraftverk. En annan fördel med vätgas är att den kan användas i en rad 
kemiska processer.  

Forskare i Luleå har kommit på hur vätgas kan användas istället för kol för att på 
ett koldioxidfritt sätt framställa järn och stål, vilket skulle kunna minska Sveriges 
utsläpp av koldioxid med 10% . I en debattartikel publicerad i september 2019 



efterfrågade verkställande direktörer i Vattenfall, SSAB och LKAB mer offentligt 
stöd för att kunna satsa på denna teknologi för stålproduktion. Men vätgas 
erbjuder ännu fler möjligheter. 

Vätgas och koldioxid kan användas för att skapa syntetisk metan och metanol, 
bensin, diesel eller fotogen. När dessa processer utförs genom användning av 
grön el kallas de resulterande bränslena för elektrobränslen. De näst billigast 
elektrobränslena att tillverkas efter vätgas är elektrometan och metanol, följt av 
elektrodiesel, elektrobensin och elektrofotogen. Fördelen är att dessa kan 
användas i den befintliga fordonsflottan, inklusive flygplan. 

Nu när bolag som Carbon Engineering i Kanada, Nordic Blue Crude i Norge och 
Climework i Schweiz har visat hur koldioxid kan fångas in från atmosfären på ett 
mer kostnadseffektivt sätt, går det att skapa 100% klimatneutralt elektrobränsle. 
Med dessa teknologier kommer bolaget EDL Anlagenbau producera grön 
elektrofotogen till flygbolaget Transavia i Nederländerna. 

Av flera skäl kräver elektrobränslen riktade insatser under en introduktionsfas för 
att snabbt 

kunna utvecklas och spela en roll i klimatomställningen. Elektrobränslen kräver 
stora mängder el för sin produktion. De är med andra ord poänglösa ur 
klimatsynpunkt utan tillgång till en stor mängd grön el. Det svenska årliga 
elbehovet skulle fördubblas från 140 TWh idag till 280 TWh om hela 
transportbranschen körde på elektrobränsle. Det är dock inte tanken att alla 
transporter ska drivas av elektrobränslen. 

Elektrobränslen är inte heller kostnadseffektiva ännu och de lär inte bli det utan en 
massiv satsning på både grön elproduktion och elektrobränsleproduktion. 
Forskare på Chalmers har visat att produktionskostnaden är starkt beroende av 
elpriserna. Även om produktionskostnader skulle kunna pressas genom att sälja 
värme och syre som skapas i processen tror de inte att elektrobränsle kommer att 
kunna konkurrera effektivt mot biobränsle. Deras slutsatser vilar dock på en ren 
marknadsekonomi och antar ett konservativt elpris på 50 öre/kWh, mot 42 
öre/kWh i Sverige idag. 

Utifrån den ovannämnda tyska studien från Deutsche-Energie-Agentur (dena) kan 
man räkna ut att elpriset behöver pressas till 29 öre/kWh för att elektrobensinens 
pris inte ska överstiga 13 sek per liter, exklusive moms, exklusive energiskatt och 
exklusive koldioxidskatt. Förutsättningarna ser bättre ut för elektrometan och -
metanol, och vätgas lär bli ett kostnadseffektivt alternativt så länge elpriserna håller 
sig under 60 öre/kWh. 

Fördelarna med elektrobränslen motiverar subventioner under en 
introduktionsperiod 

Som diskuterats ovan har elektrobränslen många fördelar. Liksom andra nya 
tekniker kommer de i en första fas att vara beroende av statsstöd och 
subventioner innan de kan stå på egna ben och bidra till klimatomställningen. Så 
var det för solceller och batteriteknik som båda fallit dramatiskt i pris efter en lång 
period av offentliga investeringar i speciellt Tyskland och Kina. 



Synergierna vad gäller vätgasframställning för förnyelsebar elproduktion, fossilfri 
järn- och stålproduktion samt som en del i ett koldioxidfritt transportsystem 
möjliggör ett omfattande ömsesidigt samarbete mellan samhället, elindustrin, 
bränsleindustrin, bilindustrin samt den tunga industrin i syfte att uppnå 
klimatmålen.  

Enligt studien från tyska energimyndigheten kräver en omställning till 
elektrobränsle stora investeringar, varav en del kommer behöva komma från 
antingen staten eller EU. Liksom biobränslen är det rimligt att elektrobränsle 
undantas från energiskatt och koldioxidskatt. Ett ytterligare stöd kunde vara 
momsbefrielse under en period. Detta skulle dock minska skatteintäkterna och 
dessa minskade intäkter behöver inhämtas på annat sätt. Stödet behöver 
utformas på ett sätt som inte gör att biobränslen och elektrobränslen konkurrerar 
med varandra utan tillåts komplettera varandra. 

Sverige har ett högt tekniskt kunnande och goda förutsättningar för produktion av 
stora mängder grön el vilket gör vårt land extra lämpat för produktion av vätgas 
och elektrobränslen. Därför bör svenska staten nu utveckla en tydlig långsiktig 
strategi för klimatomställningen av transportbranschen, och bör räkna in 
elektrobränsle i ekvationen. 

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar vi: att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 
verkar för att det genomförs en utredning om möjligheterna med produktion av 
vätgas och elektrobränslen i den svenska klimatomställningen, att Stockholms 
läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att Region Stockholm ska ta 
hänsyn till möjligheterna som erbjuds av vätgas och elektrobränsle i utformningen 
av sin klimatstrategi. 

Motionärer: Patrik Lundquist och Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats och antagits vid Hagalundsföreningens möte 191021. 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att det genomförs en utredning om möjligheterna med 
produktion av vätgas och elektrobränslen i den svenska klimatomställningen 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att region 
Stockholm skall ta hänsyn till möjligheterna som erbjuds av vätgas och 
elektrobränsle i utformningen av sin klimatstrategi 

Patrik Lundquist och Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 
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Samlat utlåtande över motion nr 105 och 106 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 105 och 106 

Patrik Isestad 

Motion nr 106, Fossilfritt bränsle samt motion nr 107, För större satsning på 
vätgas och elektrobränsle. Motionärerna för de två motionerna föreslår viktiga 
åtgärder för att Sverige ska nå långsiktiga klimatmål och regeringens ambition 
om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 

Sverige har en vision om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i 
atmosfären till 

2050, samt att ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning. För att nå 
detta mål bör Sverige till 2030 ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen. Aktuella förnyelsebara alternativ till dagens fossila bränslen är bland 
annat biobränslen och vätgas. Biobränslen har ökat i användning under de 
senaste åren, men drivmedlet har stor miljöpåverkan vid större produktion. 
Bland annat konkurrerar marken som används till odling av biobränslen med 
marken för att producera föda. Det krävs även mycket vatten till de biologiska 
råvarorna. Till exempel krävs det mellan 10-17 liter vatten per liter etanol med 
majs som råvara.  



Under de senaste åren har även intresset för vätgas ökat som ett möjligt 
framtida transportbränsle, då vätgas kan användas som drivmedel i exempelvis 
bränslecellsbilar. Vätgas har även låg energidensitet och är i behov av ny 
infrastruktur i distributionskedjan. En lösning till dessa problem kan vara att 
använda elektrobränslen som komplement. 
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för alla kolhaltiga bränslen som 
produceras med hjälp av vatten, koldioxid och elektricitet. Exempel på 
elektrobränslen är syntetiskt framställd metan, metanol, bensin eller diesel. 
Elektriciteten som används vid produktionen kan komma från förnyelsebara 
källor samt från överskottsel.  

Med förnyelsebar menas energi från källor som förnyas i snabb takt, 
exempelvis sol-vattenoch vindkraft. Elektrobränslen har vissa fördelar 
gentemot fossila bränslen och biobränslen, exempelvis att de kan produceras 
utan att konkurrera med matproduktion. Eftersom produktionen av 
elektrobränslen kräver energi samtidigt som den globala energiförbrukningen 
förutses öka de kommande åren, behöver energiproduktion öka kraftigt. 

Riksdagen har beslutat om en klimatpolitisk handlingsplan. 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen propositionen Ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146). Propositionen innehöll förslag till en 
klimatlag och ett nytt långsiktigt, tidsutsatt utsläppsmål samt nya etappmål för 
minskad klimatpåverkan. Riksdagen antog samma år regeringens förslag. 
Klimatlagen (2017:720) trädde i kraft den 1 januari 2018. Enligt klimatlagen ska 
regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Lagen anger 
också vad en sådan handlingsplan bör innehålla, bl.a. Sveriges åtaganden 
inom EU och internationellt, historiska utsläppsdata, planerade åtgärder för 
utsläppsminskningar, och vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan 
behövas för att nå de nationella och globala klimatmålen. 

Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till 
riksdagen har hållits. Propositionen som regeringen lagt fram är den första 
klimatpolitiska handlingsplan som regeringen, i enlighet med klimatlagen, 
överlämnat till riksdagen. Propositionen bygger på en överenskommelse 
mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 
Handlingsplanen utgår i huvudsak från Sveriges långsiktiga klimatmål och 
regeringens ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria 
välfärdsland. 

Handlingsplanen redogör för utsläppsutvecklingen och redovisar utmaningar 
och övergripande inriktning på klimatpolitiken. Den spänner över sektorer och 
ämnen såsom industri, transport, offentlig upphandling, jordbruk, 
finansmarknaden, skogsbruk, hållbara förnybara drivmedel och infrastruktur för 
alternativa drivmedel, energieffektiva och klimatsmarta fordon och fartyg, 
avskiljning och lagring av koldioxid, konsumtionsbaserade utsläpp, forskning 
och innovation, samt europeiskt och internationellt klimatarbete. Inom dessa, 
och fler, områden presenteras ett stort antal åtgärder dels på tvärsektoriell 
nivå, men även specifikt inom olika utsläppssektorer. Totalt är det över 
hundratrettiotvå åtgärder som presenteras. 



Ett axplock av åtgärder som presenteras för att bidra till fossilfrihet är punkter 
enligt följande: 

36. Produktion av hållbara förnybara drivmedel, bland annat produktion och 
distribution av biogas, ska främjas. 
66. Transportinfrastrukturplaneringen ska bidra till fossilfrihet. Klimatmålen ska 
utgöra en central utgångspunkt för framtida statliga infrastrukturplanering. 
Underlagen till infrastrukturplanering bör visa hur satsningarna bidrar till 
möjligheterna att nå klimatmålen. 
Hållbara förnybara drivmedel & infrastruktur för alternativa drivmedel 

88. Ett stöd för laddinfrastruktur längs större vägar införs för att täcka de vita 
fläckar därladdinfrastruktur annars inte kommer till stånd. 

89. En elektrifieringskommission ska tillsättas för att bl.a. påskynda arbetet med 
elektrifiering 

 



av de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet. 
90. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå 
åtgärder för förbättradladdinfrastruktur för olika boendeformer. 
91. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera incitament för 
övergång till landström ihamnar, t.ex. att genom att införa miljözoner. 
92. Byggregler ska kompletteras med krav på ladd infrastruktur. 

93. En långsiktig plan för uppförande och utbyggnad av elvägar ska tas 

fram. 
94. Vid en kontrollstation för reduktionsplikten för bensin och diesel ska 
successivt ökadekvotnivåer skärpas för tiden efter 2020 så att den bidrar till 
uppfyllelse av klimatmålet för transporter. 
95. En utredning tillsätts för att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel i 
inrikes transporteroch arbetsmaskiner ska vara urfasade i Sverige samt hur en 
utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas. 
96. Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle för flyget ska 

införas. 
97. På motsvarande sätt som det har utretts för flyget ska det även 
analyseras hur sjöfartenkan ställa om för att minska växthusgasutsläppen. 

Regeringen genomför redan i dag en rad satsningar där vätgasteknik och 
elektrobränsle har möjlighet att få stöd. Den energiforskning som finansieras 
med bidrag från Statens energimyndighet (Energimyndigheten) styrs idag av 
det riksdagsbundna målet att forskning och innovation på energiområdet ska 
bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga 
energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Utifrån 
detta beslutar Energimyndigheten självständigt om medel till forskningsprojekt, 
oavsett teknik, som behövs för att uppnå de riksdagsbundna målen. Genom 
regeringens långsiktiga satsning Industriklivet kan industrin få stöd att ställa 
om till ny teknik för att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser. 
Vidare finns det möjlighet för vätgasteknik, elektrobränsle eller annat fossilfritt 
bränsle som leder till kostnadseffektiva utsläppsminskningar att få stöd inom 
Klimatklivet.  

Mot bakgrund av de åtgärder som är beslutade för att Sverige ska uppnå 
långsiktiga klimatmål och regeringens ambition om att Sverige ska bli världens 
första fossilfria välfärdsland. Anser distriktsstyrelsen att de redan befintliga 
satsningar där vätgasteknik, elektrobränsle eller annat fossilfritt bränsle har 
möjlighet att få stöd i de fall den kostnadseffektivt bidrar till att nå de politiska 
klimatmålen ska anse motionerna besvarade. 

Motion nr 106 besvarad. 

Motion nr 107, besvarad.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1024, ID1004 besvarad. 
Nr107 / ID1106 

Motion nr 107 



Område: Miljö och 

klimat Ny ram för den ekonomiska politiken 

Sundbyberg  

Motivering 

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 därlånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett 
balansmål över konjunkturcykeln styr. 

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. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms 
län verkar för att det finanspolitiska ramverket reformeras och att 
överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att statsbudgeten separeras i 
en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och i en driftsbudget där ett 
balansmål över konjunkturcykeln styr. 

Elisabeth Lindberg, Alexander Hallberg och Daniel Liljekvist 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gabriel Blomberg 
gabriel.blomberg@socialdemokraterna.se 
0700876852 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 107 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  

Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  



För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs det 
att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda individers 
livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla gemensamma 
investeringar för att klara klimatomställningen.  

Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). 
Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de 
senaste åren. Trots att man har följt det kommunala balanskravet har 
kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som 
investeringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet 
är det bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga 
sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är den information investerare (de 
som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 



För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 
Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på 

 

både ett ansvarsfullt och klokt sätt utan att riskera Sveriges eller kommande 
generationers möjlighet att investera i sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1106:2. att anse att-
sats ID1106:1 besvarad. 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket förändras 

  



Nr108 / ID1101 

Motion nr 108 

Enskild motion 

Ny ram för den ekonomiska politiken Område: Miljö och 

klimat 

Sigtuna  

Motivering 

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. 
Jag 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. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokratiska riksdagsgruppen verkar 
för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort. 

att Socialdemokratiska riksdagsgruppen verkar för att inom ramen för 
statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts 
och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

att Socialdemokratiska riksdagsgruppen verkar för att en statlig 
investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, 
infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

att Socialdemokratiska riksdagsgruppen verkar för att ett finansmarknadsråd 
direkt underställt statsministern inrättas. 

att Socialdemokratiska riksdagsgruppen ställer sig bakom motionen och antar 
den som sin egen. 

Anders Fällmar 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 108 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  



Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  

För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs det 
att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda 
individers livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla 
gemensamma investeringar för att klara klimatomställningen.  



Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 



långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). 
Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de 
senaste åren. Trots att man har följt det kommunala balanskravet har 
kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som 
investeringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet 
är det bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga 
sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är den information investerare (de 
som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. Detta 
samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 

För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 



Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 
utan att riskera Sveriges eller kommande generationers möjlighet att investera i 
sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1101:2, ID1101:4, 
ID1101:5. att anse att-sats ID1101:1, ID1101:3 
besvarad. 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket förändras  

  



Nr109 / ID1017 

Motion nr 109 

Enskild motion 

Ny ram för den ekonomiska politiken Område: Miljö och 

klimat Solna 

Motivering 

Ny ram för den ekonomiska politiken – Motion till Socialdemokraterna i 
Stockholms län distriktsårskongress 2020 

Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist coh Dilan Zeki 

Ny ram för den ekonomiska politiken 

Sammanfattning 

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 
utveckling Sverige behöver. 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 därlånefinansiering 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 fü r 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. 

Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att överskottsmålet 
för de offentliga finanserna tas bort. 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att inom ramen för 
statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en 
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr. 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att en statlig 
investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, 
infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att ett 
finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas. 

att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för att en föruttsättningslös 
utvärdering görs av de föreslagna förändringarna i det finanspolitiska ramverket. 



Motionärer: Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist och Dilan Zeki, Solna 
Arbetarekommun 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Reservation från Dilan Zeke, Patrik Lundquist, Samuel Gauvain och Thomas 
Walkvist. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att inom ramen 
för statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts 
och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att en statlig 
investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, 
infrastrukturinvesteringar och en grön industriell omvandling 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att ett 
finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas 

att motionen överlämnas till Stockholms läns riksdagsgrupp och 
länsriksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för att en förutsättningslös 
utvärdering görs av de föreslagna förändringarna i det finanspolitiska 
ramverket 

Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist och Dilan Zeki 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 109 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  



Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  

För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs det 
att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda 
individers livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla 
gemensamma investeringar för att klara klimatomställningen.  

Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 



Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). 
Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de 
senaste åren. Trots att man har följt det kommunala balanskravet har 
kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som 
investeringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet 
är det bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga 
sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är den information investerare (de 
som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 

För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 
Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 



utan att riskera Sveriges eller kommande generationers möjlighet att investera i 
sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1017:2, ID1017:4, 
ID1017:5. att anse att-sats ID1017:1, ID1017:3 
besvarad. 

 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket förändras  

  



Nr110 / ID986 

Motion nr 110 

Enskild motion 

Ny ram för den ekonomiska politiken Område: Miljö och 

klimat 

Huddinge  

Motivering 

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 därlånefinansiering 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, 
d.v.s. 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 fü r 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. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholm läns partidistrikt verkar för att 
överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort 

att Stockholm läns partidistrikt verkar för att det inom ramen för statsbudgeten 
separeras en investeringsbudget där lånefinansierings tillåts och en 
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

att Stockholm läns partidistrikt verkar för att en statlig investeringsbank skapas 
för finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön 
industriell omvandling 

att Stockholm läns partidistrikt verkar för att ett finansmarknadsråd direkt 
underställt statsministern inrättas 

Kalle Dramstad, Claes Thim, Jessica Berlin, Celal Celepli, Fredrik Lundin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 110 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  

Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  



Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  

För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs det 
att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda 
individers livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla 
gemensamma investeringar för att klara klimatomställningen.  

Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat 

 



redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. Dessa reglerna innebär att 
alla utbetalningar belastar det året, oavsett om utgiften betalas av 
skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs med lånade pengar 
eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet exakt samma, 
eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). Det syns inte 
minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de senaste åren. 
Trots att man har följt det kommunala balanskravet har kommunsektorns 
finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, 
pensionssystemet samlat) året som investeringen i kommunen inträffar. Det 
beror på att det finansiella sparandet är det bästa sättet att beräkna hur mycket 
ett land (ett lands hela offentliga sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är 
den information investerare (de som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 

För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 
Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 
utan att riskera Sveriges eller kommande generationers möjlighet att investera i 
sin framtid. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats nr 110:2, nr 110:4. att 
anse att-sats nr 110:1, nr 110:3 besvarad. 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket förändras  

Nr111 / ID1079 



Motion nr 111 

Område: Miljö och 

klimat Ny ram för den ekonomiska politiken 

Täby 

Motivering 

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. 

Jag 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 därlånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett 
balansmål över konjunkturcykeln styr ● skapandet av en statlig 
investeringsbank ● att ett finansmarknadsråd inrättas. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att distriktskongressen ger 
distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för att överskottsmålet för de offentliga 
finanserna tas bort 

att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för att inom 
ramen för statsbudgeten separera en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över 
konjunkturcykeln styr 



att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för att en statlig 
investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande, 
infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling 

att distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag verka för att ett 
finansmarknadsråd direkt underställt statsministern inrättas 

Eva Franzén 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Magnus Kortell 
magnus.kortell@gmail.com 
0706975701 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 111 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  

Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  

För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs det 
att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda 
individers livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla 
gemensamma investeringar för att klara klimatomställningen.  



Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar 

 



sparandet). Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora 
investeringar de senaste åren. Trots att man har följt det kommunala 
balanskravet har kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela 
kommunernas investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för 
hela den offentliga sektorn (staten, kommunerna, 
pensionssystemet samlat) året som investeringen i kommunen inträffar. Det 
beror på att det finansiella sparandet är det bästa sättet att beräkna hur mycket 
ett land (ett lands hela offentliga sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är 
den information investerare (de som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 

För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 
Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 
utan att riskera Sveriges eller kommande generationers möjlighet att investera i 
sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1079:2, ID1079:4. att 
anse att-sats ID1079:1, ID1079:3 besvarad. 



att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket förändras  

Nr112 / ID1060 

Motion nr 112 



Område: Miljö och 

klimat Ny ram för den ekonomiska politiken 

Haninge  

Motivering 

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit i såväl 
Sverige som stora delar av Europa. Politiken har fjättrats av en blind marknadstro 
där de marknadsliberala strömningarna olett fram till stigande ojämlikhet och hot 
för en ekologisk katastrof. Det kan utan överdrift konsteteras att den färdriktning 
som präglat de senaste årtiondena visat sig allt mer ohållbar. Nu har också de 
ekonomiska dogmerna som styrt utvecklingen diskvalificerats av världens ledande 
expertis – från OECD, IMF till FN:s klimatpanel.  

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är nu precis som en gång på Wigforss 
tid i Sverige och Roosevelts ”New Deal” tid i USA att en ny ekonomisk politik 
utformas som möjliggör handling.  

Det är dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är 
otidsenligt och utgör ett hinder för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det 
kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och göra den oförmögna 
att på ett adekvat sätt kunna hantera framtida kriser. 

För att komma till rätta med den negativa utvecklingen som hotar att splittra 
samhället behövs ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, 
säkrar statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och gör det möjligt att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat 
bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och kraftigt minskade 
koldioxidutsläpp. 

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innehålla följande:  

● att överskottsmålet tas bort 

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en 
investeringsbudget därlånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett 
balansmål över konjunkturcykeln styr. ● skapandet av en statlig 
investeringsbank ● att ett finansmarknadsråd inrättas. 

Att 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.  

Att ha 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 ska därför skilja mellan offentliga investeringar 

(investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget). De två 
måste framledes 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 fü r 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. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar 
för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att inom ramen för 
statsbudgeten separera en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts 
och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

att Socialdemokraterna i Stockholm län verkar för att en statlig 
investeringsbank skapas för finansiering av bostadsbyggande och 
infrastrukturinvesteringar. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att ett finansmarknadsråd 
direkt underställt statsministern inrättas. 

att Socialdemokraterna i Stockholm län ställer sig bakom motionen och antar 
den som sin egen. 

Jaan Ungerson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jaan Ungerson 
jaan.ungerson@telia.com 
+46 70-661 78 48 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 112 

Helene Hellmark Knutsson 

Det har inkommit ett flertal snarlika motioner som lyfter att det finanspolitiska 
ramverket måste förändras för att inte utgöra ett hinder för den ekonomiska, 
sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dessa motioner besvaras i 
detta samlade utlåtande.  

Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 



samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  



För att åstadkomma den stora samhällsomställning som är nödvändig krävs det 
att alla inkluderas. Det fungerar inte med en politik som bestraffar och 
beskattar, men som inte stärker möjligheterna att ställa om i gengäld. Ofta är 
det de som har svårast att byta livsstil som får minst tillbaka för sina 
miljöavgifter. Istället för klimatmoralism och fokus på enskilda individers 
livsstilsval ska Socialdemokraterna genomföra kraftfulla gemensamma 
investeringar för att klara klimatomställningen.  

Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). 
Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de 
senaste åren. Trots att man har följt det kommunala balanskravet har 
kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som 
investeringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet 
är det bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga 
sektor) behöver låna ett särskilt år - vilket är den information investerare (de 
som lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 



För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 
Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 
utan att riskera Sveriges eller kommande generationers 

 

möjlighet att investera i sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1060:2, ID1060:4, 
ID1060:5. att anse att-sats ID1060:1, ID1060:3 
besvarad. 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket förändras  

  



Nr113 / ID1012 

Motion nr 113 

Område: Miljö och 

klimat Grunda en statlig investeringsbank 

Solna 

Motivering 

Motion E2: Grunda en statlig investeringsbank 

Klimatomställningen kommer att kräva betydande investeringar i 
energibranschen, transportbranschen samt offentliga infrastrukturer. Den riskabla 
naturen av dessa investeringar kommer att leda till att privata investerare väljer 
bort dem om de inte kan få dela riskerna med en statlig aktör.  
I en debattartikel publicerad in september 2019 efterfrågade de verkställande 
direktörer av Vattenfall, SSAB och LKAB för mer offentligt stöd för 
klimatomställningen av stålindustrin som skulle kunna nolla sina utsläpp tack vare 
ny vätgasbaserad teknologi. Vätgas kan även användas för produktionen av så 
kallade elektrobränsle (karbonneutralt syntetiskt bränsle), som tyska 
energimyndigheten DENA tycker kommer att vara nödvändig för att klara 
klimatomställningen av transportbranschen inom EU. Miljövänlig vätgasproduktion 
till en acceptabel kostnad förutsätter tillgång till billig grön el, något som enligt 
DENA blir omöjligt att uppnå utan betydliga investeringar. 
Vidare är det inte endast klimatomställningen som behöver ökade investeringar. I 
en rapport från januari 2018 uppmanade EU-kommissionen samtliga 
medlemsländer att öka satsningen på sociala infrastrukturer, inkluderat 
bostadsbyggandet. 
Europeiska Unionen samt en rad europeiska länder förfogar över egna offentliga 
investeringsbanker som kan slussa in privata investeringar till allmännyttiga 
projekt. I Frankrike finansieras exempelvis byggandet av sociala bostäder med 
fonder från både den statliga Caisse des dépôts et consignations och lån från den 
Europeiska Investeringsbanken (EIB). 
Sverige saknar sådana institutioner, som ändå ligger i linje med 
policyrekommendationer från EU och OECD. En statlig investeringsbank kan 
utformas med en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella 
investerare (såsom pensionsfonder) att investera i projekt som banken 
finansierar. 
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) 
Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag: att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att riksdagsgruppen ges i uppdrag att utreda opportuniteten 
att skapa en statlig investeringsbank för finansieringen av bostadsbyggande, 
infrastrukturinvesteringar samt grön industriell omvandling. att Stockholms läns 



socialdemokratiska partidistrikt verkar för att skapandet av en statlig 
investeringsbank antas till partiets valmanifest år 2022, om riksdagen inte enats 
om detta innan dess. 

Motionär: Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt ges i uppdrag att utreda opportuniteten att skapa en statlig 
investeringsbank för finansieringen av bostadsbyggande, 
infrastrukturinvesteringar samt grön industriell omvandling 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verka för skapande av en 
statlig investeringsbank antas till partiets valmanifest år 2022, om riksdagen 
inte enas om detta innan dess 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 113 

Helene Hellmark Knutsson 

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  

Det finns i nuläget både en nordisk investeringsbank och en europeisk 
investeringsbank. Den nordiska investeringsbanken har i uppdrag att fokusera 
på projekt i de nordiska och baltiska länderna som främjar tekniska framsteg 
och innovation, mänskligt kapital och jämlika ekonomiska möjligheter, 
förbättringar i infrastruktur samt marknadseffektivitet och företagsmiljö. 
Beträffande miljön ger den nordiska investeringsbanken lån till projekt som 
främjar minskade föroreningar, förebyggande åtgärder, resurseffektivitet, 
utveckling av ren teknologi och lindring av klimatförändringen. Mervärdet av en 
nationell statlig investeringsbank känns därmed begränsat, men vi måste 



fortsätta utveckla kraftfulla ekonomiska verktyg för att ställa om i linje med det 
som idag görs av regeringen. 

Regeringen har under förra mandatperioden gjort om strukturen för statens 
investeringar i företag i utvecklingsskeden för att minska inlåsningen av 
befintligt kapital och öka samverkan mellan offentligt och privat kapital för att på 
så sätt bidra till uppväxling av och ökade volymer riskvilligt utvecklingskapital – 
som föreslås i motionen. Regeringen arbetar också på att ändra 
placeringsreglerna för AP-fonderna för att möjliggöra mer långsiktiga 
investeringar som kan vara viktiga för klimatomställningen.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att anse motion ID1012 besvarad. 

att Uppdra till länsriksdagsbänken att driva på frågan om hur vi kan använda 

befintliga och nya finansiella instrument för att skapa en rättvis 

klimatomställning  

  



Nr114 / ID1035 

Motion nr 114 Område: Miljö och klimat 

Båtregistrering för fritidsbåtar 

Botkyrka  

Motivering 

Ändamålet med båtregister är att ge underlag för kontroll av ordning och säkerhet 
till sjöss. Inga båtar ska vara dumpade i havet, sjöar för ingen tar ansvar för den 
kvarglömda eller dumpade båtvraket. Det är orimligt att ansvaret för spökbåtarna 
ligger hos kommunen som får ta kostnaden för bortforsling av vraken. Dessutom 
är fritidsbåtar är en av de stora orsakerna till kustnära bottendöd. 
Fritidsbåtsägarnas verksamhet kostar samhället stora pengar. Minskade 
fiskebestånd slår ut kustnära fisket. Dessutom innebär fritidsbåtslivet förgiftade 
kustmiljöer genom utsläpp av en mängd olika giftiga ämnen. Varför ska inte 
båtägare bidra till att betala en miljöskatt på de skador båtarna åstadkommer. Ett 
båtregister skulle ge information om antalet fritidsbåtar i Sverige. Rapport från 
Havsmiljöinstitutet visar att fritidsbåtar är dåliga för miljön. Forskarna vill ha 
båtskatt. Lyssna på forskarna. 

Styrelsens utlåtande över motion angående båtregistrering för fritidsbåtar 

Styrelsens föredragande: Tomas Bergqvist 

Motionären lyfter en viktig fråga om fritidsbåtar och dess miljöpåverkan. Till 
skillnad från andra konsumtionsprodukter som bilar eller elektronik så saknas 
producentansvar för fritidsbåtar, vilket innebär att det är den sista köparen som 
ensamt ansvarar för att skrota/återvinna båten. Då kostnaden för återvinning ofta 
överstiger inköpspriset för en äldre begagnad båt är det logiskt att många avstår 
från det. Av det skälet är det rimligt att överföra ansvaret till producenten, såsom 
motionären kräver. Av samma skäl bör ett båtregister finnas vilket ger en 
överblick över beståndet samt vem som har ansvar för kostnader kring 
återvinningen. Likaså bör kommunen ha möjlighet att forsla bort båtar som 
olovligen är kvarlämnade.  

Vad det gäller en miljöskatt för fritidsbåtar med motor så är det högst rimligt. I alla 
andra sammanhang finns en tydlig princip om att den som förstör skall betala. Det 
bör även gälla fritidsbåtar. Styrelsen menar dock att denna skatt bör ligga på 
motorn i första hand, och inte på båten eller dess storlek. Därför bör inte 
segelbåtar ingå av just det skälet. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 

Att bifalla att-satserna 2,3,4,5 och 7 Att avslå att-sats 6 att sända 
motionen till Stockholm läns socialdemokratisk partidistriktskongress 
2020. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att föreslå Socialdemokraterna i 
Botkyrka att ta motionen som sin egen och sända den vidare till 
distriktskongressen. 

att verka för att återinföra båtregister för fritidsbåtar. 

att verka för möjligheten för kommunerna att flytta 

båtvrak. att införa ett producentansvar för 

fritidsbåtar. att verka för införandet av miljöskatt för 

fritidsbåtar med motor. att verka för införandet av 

miljöskatt för segelbåtar med viss storlek. att verka 

för båtskatt för fritidsbåtar. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 114 

Sara Kukka-Salam 

Motionären lyfter det angelägna ämnet om att komma till bukt med de 
miljöproblem som uppstår i hav och sjöar till följd av fritidsbåtsverksamheten. 
Motionären föreslår att det skall införas ett nationellt båtregister samt att 
fritidsbåtar ska beskattas.  
I Sverige finns det idag ca 760 000 fritidsbåtar. Forskare vid Havsmiljöinstitutet, 
som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, 
Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet, släppte 
2019 rapporten ”Fritidsbåtars påverkan på grunda ekosystem i Sverige” där 
man sammanställt de effekter båtlivet har på Sveriges kustmiljö. Rapporten 
visar att en ökad utbredning av småbåtshamnar, bryggor och muddrade 
områden orsakar förluster av viktiga bottenmiljöer. Muddring leder till ökad 
uppgrumling och spridning av bottensediment, näringsämnen och miljögifter. 
Båttrafiken leder till uppgrumling och skador på bottenmiljön, ger betydande 
utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar samt genererar undervattensbuller 
som stör fiskar och däggdjur. Enligt rapporten finns det ca 110 000 bryggor 
längs Sveriges kuster som tillsammans täcker en yta på 200 mil. Skuggorna 
som skapas av bryggorna påverkas botten negativt. Sammantaget visar 
rapporten att 20 % av Sveriges grunda kustmiljöer kan vara negativt påverkade 
av bryggor och trafik från fritidsbåtar. Den största påverkan hittas i Stockholms 
län där ca 34 % av de grunda kustmiljöerna är negativt påverkade.  
Rapportförfattarna förespråkar flera åtgärder för att komma till rätta med 
miljöproblemen orsakade av fritidsbåtslivet. De förespråkar bland annat, likt 



motionären, införandet av både en båtregistrering samt beskattning av 
fritidsbåtar.  
Frågan om införandet av ett båtregister har diskuterats länge och utreddes 
redan år 1977. Ett obligatoriskt register startades år 1988, men varaktigheten 
blev kort och det avvecklades redan 1991 eftersom det fanns motstånd från 
båtorganisationer och den då nya regeringen med moderaten Carl Bildt i 
spetsen.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att ett nationellt båtregister 
behöver återinföras. Avsaknaden av ett register försvårar minskningen av 
fritidsbåtars påverkan på miljön och möjligheterna att förvalta båtlivet på ett 
hållbart sätt. Staten vet tex idag inte med säkerhet hur många fritidsbåtar som 
finns eller tex vilka motorer de har. Flera av de äldre båtarna, målade med 
giftiga TBT, står inför skrotning de kommande åren. Men då skrotning är dyrt 
så sker det att båtar dumpas i naturen och avsaknaden av register gör det 
omöjligt för myndigheter att kontakta ägare. Istället får kommunerna stå för 
kostnaderna vid bortforsling. Det är oacceptabelt.  

 
Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att fritidsbåtar bör beskattas. 
Också Socialdemokraternas nationella partikongresser har tidigare uttryckt 
stöd för idén. Den negativa miljöpåverkan inte enbart sker av bränslet är det 
inte tillräckligt med att endast beskatta motordrivna båtar. Distriktsstyrelsen vill 
vara tydliga med att vi vill se att en beskattning av fritidsbåtar ska gynna 
miljövänligt beteende framför miljöskadligt sådant. Väljer tex en båtägare att 
använda utsläppsnåla motorer eller förvarar sin båt på land istället för i vattnet 
så skall detta premieras med lägre beskattning. Vi vill även se flera slags 
reformer såsom tex en skrotningspremie och bonus-malussystem.  

Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade 
förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett 
lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, 
bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter. Med 
producentansvar menas att producenterna, det vill säga de som tillverkar, 
importerar eller säljer varor eller förpackningar också har ett ansvar för att se till 
att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas 
på ett miljövänligt sätt. Idén är att det ska motivera producenterna att ta fram 
produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller 
miljöfarliga ämnen. Distriktsstyrelsen är positiva till att även fritidsbåtar ska 
innefattas av producentansvar.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att bifalla att-sats ID1035:2, ID1035:3, 
ID1035:4. att avslå att-sats ID1035:1, ID1035:5, 
ID1035:6, ID1035:7. 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att arbeta för att främja fritidsbåtslivets 

miljö- och klimatomställning t.ex. genom reformer såsom bonus-

maluslösningar, miljöbeskattning och skrotningspremier 



Nr115 / ID1128 

Motion nr 115 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Nynäshamn  

Område: Partiinternt 

Motivering 

Stockholms Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha Manfred 
Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av Partidistriktet 
utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet tillgång till en 
”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget innebär även andra 
arbetsuppgifter inom distriktet. Ombuds-mannen använder dock en hel del tid 
därutöver för seniorutskottet.  
Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4–5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. Mellan 
utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser. 
Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per månad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig delta-git vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU.  
Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 

Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormöten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerådet i Stockholm och Seniorsossen.  
Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bi äldre i Stockholms 
län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF,BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, 
Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig rapport från 
rundabordssamtalet har getts ut.  
För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson.  
Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 
prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet.  
En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 



seniorträffar, men det har mötts av ett svagt intresse. I några arbetarekommuner 
visste man inte vem som var deras representant i Seniorutskottet.  
Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekommunerna och Seniorutskottet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att distriktskongressen beslutar inlemma seniorutskottet att bli en del i partidistriktet 
genom 

representation åtminstone i form av adjungering till distriktsstyrelsen och 
möjlighet att delta vid överläggningar mellan partidistriktet och 
arbetarekommunerna 

att partidistriktet verkar för att seniorerna blir en del i den socialdemokratiska 
organisationen på riksplanet 

Stephanie Listerdal 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-30, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Thomas Johansson 

cecilia.clausen@socialdemokraterna.se 

0721412757 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 115 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av 
utskottets arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. 
Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna 
och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud 
till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 
värdet av att arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och 
att svara upp emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna 
lokala seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 



administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har 
seniorutskottet en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att 
tillsätta ett seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. 
Dessa båda funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och 
informationsinhämtning gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart 
också vid överläggningar mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1128:1. att anse att-

sats ID1128:2 besvarad. 

  



Nr116 / ID1043 

Motion nr 116 

Område: Partiinternt Seniorutskottet, en del av 
partidistriktet 

Sollentuna  

Motivering 

Stockholms Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha Manfred 
Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av Partidistriktet 
utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet tillgång till en 
”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget innebär även andra 
arbetsuppgifter inom distriktet. Ombuds-mannen använder dock en hel del tid 
därutöver för seniorutskottet.  
Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekom-mun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4–5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkom-munen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. 
Mellan utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser  

Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per må-nad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig delta-git vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU.  
Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 
Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormö-ten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerå-det i Stockholm och Seniorsossen.  
Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bi äldre i Stockholms 
län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF,BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, 
Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig rapport från 
rundabordssamtalet har getts ut.  
För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson.  
Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 
prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet.  
En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 
seniorträffar, men det har mötts av ett svagt intresse. I några 
arbetarekommuner visste man inte vem som var deras representant i 
Seniorutskottet.  



Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekom-munerna och Seniorutskottet.  
Vi föreslår att distriktskongressen beslutar 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partidistriktet skall verka för att en 

Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun. att Distriktsstyrelsen för att 

därigenom ges möjlighet att delta vid överläggningar mellan Partidistriktet 

och Arbetarekommunerna samt att Partidistriktet verkar för att 

seniorerna blir en del av den socialdemokratiska organisationen på 

riksplanet. 

Gunilla Hultman 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-25, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Joakim Jonsson 

joakim.jonsson@sollentuna.se 

0739151022 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 116 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av 
utskottets arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. 
Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna 
och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud 
till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 

värdet av att 
arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och att svara upp 
emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna lokala 
seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har seniorutskottet 
en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att tillsätta ett 
seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. Dessa båda 
funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och informationsinhämtning 
gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart också vid överläggningar 
mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1043:2. 

 

att anse att-sats ID1043:1, ID1043:3 besvarad. 

  



Nr117 / ID1117 

Motion nr 117 

Område: 

Partiinternt Levande digital dialog i folkrörelsepartiet 
Ekerö  

Motivering 

Motion: Levande digital dialog i folkrörelsepartiet 

Motionen handlar om att förbättra stödet till arbetarekommunerna från Stockholms 
läns partidistrikt genom en anställd operativ kommunikationsstrateg. 
Att kunna kommunicera på ett professionellt sätt är allt viktigare. Sätten att 
kommunicera utvecklas ständigt liksom plattformarna där kommunikationen sker. 
Som folkrörelseparti behöver vi hänga med i den utvecklingen, förstå och tillägna 
oss nya digitala plattformar och kommunikationssätt. Kort sagt behöver vi finnas 
där samhällets dialoger sker, möta medborgare där de digitalt befinner sig och på 
så sätt både utmanas i vår politik samt utmana med den. Det är kvalificerad 
kommunikation, det är ett utökat politiskt samtal, det är en möjlighet att nå 
medborgare och väljare som inte deltar i traditionella politiska möten. Det är 
också en möjlighet att vara en motvikt till det negativa och destruktiva politiska 
samtal som sprider vanföreställningar och trollar i sociala medier.  
Vid nästa stora valrörelse har vi socialdemokrater ett stort och viktigt ansvar att 
påverka den politiska agendan med vår politik och våra sakfrågor. Vi som är 
verksamma i arbetarekommunerna möter kommuninvånarna genom 
dörrknackningar och valstugearbete. Men vi måste också utveckla våra förmågor 
att möta kommuninvånarna i digital dialog. Vi har kommit olika långt i olika 
arbetarekommuner, men vi har alla ett förbättringsarbete att göra. En anställd 
operativ kommunikationsstrateg skulle kunna stödja och utbilda oss i den 
uppsökande digitala politiska dialogen som komplement till den som sker I fysiska 
mötet (IRL).  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
utreder möjligheterna att stärka stödet till arbetarekommunerna att flytta fram 
positionerna i uppsökande digitala politiska dialoger med kommuninvånarna. att
 stödet ges i form av utbildning, stöd att etablera digital närvaro och att utveckla 
lokala kommunikationsstrategier. 

Per Sjödin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-11, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Per Sjödin 

socialdemokraternaekero@gmail.com 

076-8510823 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 117 

 

Claes Thunblad 

Motionen tar upp betydelsen av att vårt parti stärker sin förmåga att delta och 
bedriva opinionsarbete i olika sociala nätverk på internet, att fler behärskar de 
kommunikationsmetoder som krävs och att socialdemokraterna som parti når 
fler som inte deltar i traditionella möten, men är aktiva i olika sociala medier. 
Motionären lyfter också betydelsen av att fler socialdemokrater med digital 
kompetens kan utgöra en motvikt till de negativa och destruktiva politiska 
synpunkter och kampanjer som i dag sprids i olika sociala medier. 

Enligt organisationen Internetstiftelsens senaste årsrapport använder 83 
procent av alla internetanvändare sociala medier i någon utsträckning. 65 
procent besöker sociala medier dagligen. Det råder inga större skillnader i 
aktivitet på dessa medier mellan människor om bor i stad eller på landsbygd 
och användandet mellan män och kvinnor är i stort sett lika. Däremot skiljer sig 
valet av olika sociala nätverk betydligt, om man ser till ålder.  

Statistiken visar också, med all tydlighet, de sociala mediernas ökande 
betydelse för såväl informationsinhämtning som plattformar för samtal och 
kommunikation. Mätningar visar också att socialdemokraterna inte är det 
dominerande politiska partiet på dessa nätverk.  

I valrörelsen 2018 valde därför partidistriktet att prioritera de sociala medierna 
för sin samlade kommunikation. De båda partiexpeditionerna i 
Stockholmsregionen valde också att anställa flera personer som arbetade med 
kommunikation på digitala plattformar. Det samarbete som vårt distrikt har med 
Stockholms stads arbetarekommun består bland annat i att länet har en 
kommunikationsombudsman anställd, men att huvudansvaret för den digitala 
kommunikationen ligger på staden. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens synpunkt kring att socialdemokraternas 
närvaro i olika sociala nätverk definitivt måste stärkas och utvecklas och 
aktiviteten bland våra medlemmar på sociala medier måste engagera fler. 
Därför kommer den digitala kommunikationen att utgöra en allt större del av 
vårt arbete mellan valen och i kommande valrörelser. 

Vi ser därför positivt på att se över fler möjligheter till att stödja 
arbetarekommunerna i arbetet med att flytta fram positionerna i uppsökande 
digitala politiska dialoger med kommuninvånarna. Däremot finns inte de 
resurser som motionen efterfrågar gällande stödets omfattning och utformning. 
Varje arbetarekommun måste, utifrån sina förutsättningar, utveckla sitt 
kommunikativa arbete och sitt arbete för att nå nya medlemmar. Detta gäller 
också kommunikation och dialog i sociala medier. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1117:2. att anse att-

sats ID1117:1 besvarad. 

Nr118 / ID1104 

Motion nr 118 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Sundbyberg  



Område: Partiinternt 

Motivering 

Stockholms läns Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha 
Manfred Karlsson som 
initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av Partidistriktet utan snarare 
ett bihang utan reel 
koppling. Visserligen har utskottet tillgång till en ”Hedersombudsman” en dag i 
veckan, men uppdraget innebär även andra arbetsuppgifter inom distriktet. 
Ombudsmannen använder dock en hel del tid därutöver för Seniorutskottet. 

Organisationen idag är att Seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. 
Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara ett valt ombud från varje AK 
med koppling till dess 
styrelse. Utskottet samlas 4-5 gånger per år och har då ett speciellt tema som 
behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av 
mailkorrespondens och skrivelser. Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 
personer som samlas 
normalt en gång per månad. Inom sig har man en vald 
ordförande/sammankallande, vice ordförande, 
sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två ledamöter utsedda 
varav en aldrig deltagit vare sig i utskottets möten eller tillsammans med AU. 

Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 

Kungsträdgården. Både i samband med riksdagsvalet och EU-valet har 
utskottet arrangerat ”stormöten” i ABF-huset på Sveavägen. 
Vid större arrangemang har AU ett samarbete med Äldrerådet i Stockholm och 
Seniorsossen. 

Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska varas tryggt att bli äldre i 
Stockholms län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF, 
BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, polismyndigheten och studieförbunden den 27 
april 2018. En skriftlig rapport från rundabordssamtalet har getts ut. 

För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF 
arbetar fram ett material för att få fler seniorer att våga ta ett politiskt uppdrag. 
Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars Bryntesson. 

Kontakten med Arbetarekommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling 
från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg prioritet och exempelvis vår 
valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar veckan före valet. 



En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till 
Arbetarekommunerna och arrangera speciella seniorträffar, men det har 
mötts av ett svagt intresse. I några arbetarekommuner visste man inte vem 
som var deras representant i Seniorutskottet. 

Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekommunerna och Seniorutskottet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partidistriktet skall verka för att en 
Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun att Seniorutskottet blir en del av 
Partidistriktet genom representation i Distriktsstyrelsen för att därigenom ges 
möjlighet att delta vid överläggningar mellan Partidistriktet och  

Arbetarekommunerna att partidistriktet verkar för att 
seniorerna blir en del av den socialdemokratiska organisationen på 
riksplanet 

Kari Vikslätt, Ulla Sällström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gabriel Blomberg 
gabriel.blomberg@socialdemokraterna.se 
0700876852 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 118 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av utskottets 
arbete och dess svaga inflytande över 

 



partidistriktets arbete. Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till 
arbetarekommunerna och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas 
förmåga att utse ombud till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 

värdet av att 
arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och att svara upp 
emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna lokala 
seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har seniorutskottet 
en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att tillsätta ett 
seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. Dessa båda 
funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och informationsinhämtning 
gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart också vid överläggningar 
mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1104:2. att anse att-

sats ID1104:1, ID1104:3 besvarad. 
Nr119 / ID1103 

Motion nr 119 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Sigtuna  

Område: Partiinternt 

Motivering 

Stockholms Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha Manfred 
Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av Partidistriktet 
utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet tillgång till en 
”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget innebär även andra 
arbetsuppgifter inom distriktet. Ombuds-mannen använder dock en hel del tid 
därutöver för seniorutskottet.  



Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4–5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. Mellan 
utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser  
Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per månad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig delta-git vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU.  
Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 
Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormöten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerådet i Stockholm och Seniorsossen.  
Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bi äldre i Stockholms 
län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF,BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, 
Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig rapport från 
rundabordssamtalet har getts ut.  
För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson.  
Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 
prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet.  
En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 
seniorträffar, men det har mötts av ett svagt intresse. I några 
arbetarekommuner visste man inte vem som var deras representant i 
Seniorutskottet.  
Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekommunerna och Seniorutskottet.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att distriktskongressen beslutar inlemma seniorutskottet att bli en del i partidistriktet 
genom 

representation åtminstone i form av adjungering till distriktsstyrelsen och 
möjlighet att delta vid överläggningar mellan partidistriktet och 
arbetarekommunerna 

att partidistriktet verkar för att seniorerna blir en del i den socialdemokratiska 
organisationen på riksplanet 



Bruno Landstedt, Thore Nyman 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 119 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av 
utskottets arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. 
Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna 
och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud 
till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 
värdet av att arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och 
att svara upp emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna 
lokala seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har 
seniorutskottet en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att 
tillsätta ett seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. 
Dessa båda funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och 
informationsinhämtning gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart 
också vid överläggningar mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1103:1. att anse att-

sats ID1103:2 besvarad. 

  



Nr120 / ID1082 

Motion nr 120 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Nacka  

Enskild motion 

Område: Partiinternt 

Motivering 

Stockholms Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha 
Manfred Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av 
Partidistriktet utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har 
utskottet tillgång till en ”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget 
innebär även andra arbetsuppgifter inom distriktet. Ombudsmannen använder 
dock en hel del tid därutöver för seniorutskottet. 

Organisationen idag är att seniorutskottet ska bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4-5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. Mellan 
utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser. 

Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per månad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig deltagit vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU. 

Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 

Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormöten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete i Äldrerådet i Stockholm och Seniorsossen. 

Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bli äldre i 
Stockholm län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF, BRÅ, Äldrecentrum, 
10hundra, Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig 
rapport från rundabordssamtalet har getts ut. 

För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson. 



Kontakten med Arbetarekommunerna har skötts av 1:e 
distriktsombudsmannen men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt 
valmaterial har haft låg prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började 
diskutera i januari blev klar veckan före valet. 

En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 
seniorträffar, men det har mötts av ett svagt intresse. I några arbetarekommuner 
visste man inte vem som var deras representant i Seniorutskottet. 

Vi är en stor del av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekommunerna och Seniorutskottet. 

Vi föreslår att distriktskongressen beslutar: 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partidistriktet skall verka för att en 

Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun. 

att Seniorutskottet blir en del av partidistriktet genom representation i 
Distriktsstyrelsen för att därigenom ges möjlighet att delta vid överläggningar 
mellan Partidistriktet och Arbetarekommunerna samt. att Partidistriktet 
verkar för att seniorerna blir en del av den socialdemokratiska organisationen på 
riksplanet 

Bengt Stenqvist 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-26, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Andreas Andersson 
andreas.andersson@nacka.se 
0762769223 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 120 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av utskottets 
arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. Motionärerna 
beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna och en stor 
variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud till 
seniorutskottet. 



Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 
värdet av att arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och 
att svara upp emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna 
lokala seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har seniorutskottet 
en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att tillsätta ett 
seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. Dessa båda 
funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och informationsinhämtning 
gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart också vid överläggningar 
mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1082:2. att anse att-

sats ID1082:1, ID1082:3 besvarad. 

  



Nr121 / ID1059 

Motion nr 121 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Haninge  

Område: Partiinternt 

Motivering 

Stockholmsläns Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha 
Manfred Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av 
Partidistriktet utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet 
tillgång till en ”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget innebär även 
andra arbetsuppgifter inom distriktet. Ombuds-mannen använder dock en hel del 
tid därutöver för seniorutskottet.  

Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4–5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. Mellan 
utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser  

Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per månad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig delta-git vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU.  

Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 
Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormöten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerådet i Stockholm och Seniorsossen.  

Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bi äldre i Stockholms 
län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF,BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, 
Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig rapport från 
rundabordssamtalet har getts ut.  

För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson.  

Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 



prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet.  

En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 
seniorträffar, men det har mötts av svagt intresse. Vi är en stor del av länets 
befolkning och en majoritet av medlemmarna i partiet. Skall vi vinna några val 
måste det till en samordning mellan Partidistriktet, Arbetarekommunerna och 
Seniorutskottet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partidistriktet skall verka för att en 

Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun.  

att Seniorutskottet blir en del av Partidistriktet genom representation i 
Distriktsstyrelsen för att därigenom ges möjlighet att delta vid 
överläggningar mellan Partidistriktet och Arbetarekommunerna samt.  

att Partidistriktet verkar för att seniorerna blir en del av den 
socialdemokratiska organisationen på riksplanet. 

Seniorutskottet, S-Kvinnor i Haninge och Onsdagsklubben i Haninge 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christina Andersson 
kicki.i.andersson@gmail.com 
0707590133 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 121 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av 
utskottets arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. 
Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna 
och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud 
till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 
värdet av att arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och 
att svara upp emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna 



lokala seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har 
seniorutskottet en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att 
tillsätta ett seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. 
Dessa båda funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och 

 

informationsinhämtning gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart 
också vid överläggningar mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1059 besvarad. 

  



Nr122 / ID1058 

Motion nr 122 

Seniorutskottet – En del av partidistriktet? 

Södertälje  

Område: Partiinternt 

Motivering 

Stockholms partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha Manfred 
Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av Partidistriktet 
utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet tillgång till en 
"Hedersombudsman" en dag i veckan, men uppdraget innebär även andra 
arbetsuppgifter inom distriktet. Ombudsmannen använder dock en hel del tid 
därutöver för seniorutskottet. 

Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samlas 4-5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. 

Mellan utskottets möten ser kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser. 

Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per månad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig deltagit vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU. 

Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 

Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat "stormöten" i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerådet i Stockholm och Seniorsossen. 

Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal "Det ska vara tryggt att bli äldre i 
Stockholms län". I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF, BRÅ, Äldrecentrum, 10-
hundra, Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig 
rapport från rundabordssamtalen har getts ut. 

För närvarande arbetar utskottet med ett projekt "Våga vara valbar" där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson. 

Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 



prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet. En av våra 
arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har försökt att få 
komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella seniorträffar, men 
det har mötts av ett svagt intresse. I några arbetarekommuner visste man inte 
vem som var deras representant i Seniorutskottet.  

Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekommunerna och Seniorutskottet. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partidistriktet skall verka för att en 
Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun att Seniorutskottet blir en del av 
Partidistriktet genom representation i Distriktsstyrelsen för att därigenom ges 
möjlighet att delta vid överläggningar mellan Partidistriktet och 

Arbetarekommunerna att Partidistriktet verkar för att 
seniorerna blir en del av den socialdemokratiska organisationen på 
riksplanet 

Torsdag(s)klubben 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 122 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av 
utskottets arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. 
Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna 
och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud 
till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 
värdet av att arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och 
att svara upp emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna 
lokala seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 



betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har 
seniorutskottet en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att 
tillsätta ett seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. 
Dessa båda funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och 

 

informationsinhämtning gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart 
också vid överläggningar mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1058:2. att anse att-

sats ID1058:1, ID1058:3 besvarad. 

  



Nr123 / ID1037 

Motion nr 123 

Minska användningen av 

förbrukningsvaror  
Botkyrka  

Enskild motion 

Område: Partiinternt 

Motivering 

Allt tyder på att människans vanor bör ändras eftersom klimatproblem står vid 
dörren. Vi vet att det är svårt för som enskild påverka företag men som 
organisation kan vi välja ett miljövänligare alternativ och sätta press på företagen. 
För att vara en förening som värnar om miljön måste vi ändra föreningens ovanor. 
Tillsammans kan vi välja en bättre inriktning. Det innebär att vi bör minska 
konsumtionen av engångsartiklar av plast, färgade servetter. Bojkotta 
plastprodukter så mycket som det bara går, tillsammans bör vi miljöinventera 
organisationen och bli bättre på miljöfrågor. Detta gäller både vid kampanj och i 
andra sammanhang. Under flera utåtriktade aktiviteter såg man 
sossegodispapper slängda på marken. Ballonger uppskattas av många men 
ballongpinnarna är gjorda av plast, vi bör sträva efter att de är gjorda av trä eller 
annat material som är miljövänligare. Dessa ballongpinnar fans överallt på 
marken. Efter några timmars användning har ballongpinnarna gjort sitt. Hur 
mycket har produktionen av ballongpinnar av plast bidragit till C02 utsläpp. 
Plastproduktionen har ökat enormt sedan 50-talet. Nu skapas 280 miljoner 
tonplast per år. Det kan jämföras med den årliga världsproduktionen av bomull på 
cirka 25 miljoner ton och stål på cirka 1000 miljoner ton. Av all denna plast 
används cirka 40 procent till engångsprodukter, till exempel matförpackningar och 
plastpåsar. Det är 112 ton plast som blir engångsprodukter.  

Utlåtande över motion minska användningen av förbrukningsvaror 

Styrelsens föredragande: Emanuel Ksiazkiewicz  

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att vi som 
organisation använder vår möjlighet till konsumentmakt för att bidra till bättre miljö 
och klimat. 
Via årsmötet 2018 fick Socialdemokraterna i Botkyrka i uppdrag att genomföra en 
miljöinventering av den egna organisationen och hur verksamheten kan utvecklas 
tillsammans med minskad miljöpåverkan. Därtill uttryckte styrelsen en ambition 
om att verka för att socialdemokraternas nationella upphandlingar av 
profilprodukter förs med hänsyn till klimat och miljö. 
Påverkansarbetet och framtagandet av en lokal miljöinventering är i en pågående 
process. Att Socialdemokraterna i Stockholms län genomför en liknande 
inventering samt och verkar för en minskad konsumtion av plast anser styrelsen 
vara klokt. Men att däremot besluta om att välja bort plastprodukter, totalförbjuda 
ballongpinnar och plastpåsar samt ta fram en handlingsplan och en utredning 



anser styrelsen för Socialdemokraterna i Botkyrka i nuläget vara förhastat. 
Särskilt innan en eventuell inventering är genomförd.  
  

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att anse motionen besvarad att 
sända motionen som enskild till Stockholm läns socialdemokratisk 
partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att socialdemokraterna i Stockholms 

län verkar för att minska konsumtionen av plast. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län, väljer bort plastprodukter i så stor 
utsträckning som möjligt. 

attSocialdemokraterna i Stockholms län inte köper plastpåsar vid olika inköp. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län kräver av upphandlare miljövänliga 
reklamprodukter. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län slutar att inhandla 

ballongpinnar av plast. att Socialdemokraterna i Stockholms län 

inventerar sin miljöpåverkan. att Socialdemokraterna i Stockholms 

län startar en utredning kring sin klimatpåverkan. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län tar fram en handlingsplan med råd för 
ett miljövänligare parti. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 123 

Marcus Granström 

Distriktsstyrelsen delar motionärens oro i att klimatproblemen är ett av vår tids 
stora utmaningar och noterar att det är en fråga som kommer kräva stora 
förändringar framöver. I klimatförändringarnas spår ser vi hur miljontals 
människor redan tvingats på flykt och det riskerar bli långt fler. International 
Monitor Displacement Center (IMDC) för statistik över människor som är på 
flykt och under 2018 var det 17,2 miljoner människor som lämnat sina hem till 
följd av naturkatastrofer och klimatförändringar. Enligt analys av siffrorna från 
första året 2019 kan motsvarande siffra för helåret 2019 vara över 20 miljoner 
människor. (Global Report on Internal Displacement 2019). Det är en 



utveckling som vi måste stävja innan än fler tvingas lämna sina hem i 
klimatförändringarnas spår och plast pekas ofta ut som en stor klimatbov.  

Plasten har numera blivit integrerad del av vårt samhälle och det är svårt att 
föreställa sig ett liv utan den. Den har många olika användningsområden, stor 
flexibilitet och kostar dessutom lite i inköp. Tyvärr är det precis som motionären 
skrivit så att det högsta priset för plasten inte betalas av oss, utan av djuren 
och miljön.  
Center for International Enviromental Law (CIEL) uppskattar att det kommer 
frigöras 56 miljarder ton koldioxid fram till 2050 från vår plastkonsumtion. 
Vidare skriver det att av de dryga 280 miljoner ton plast som produceras 
årligen så hamnar ca 10% i världshaven där de har en förödande effekt på 
ekosystemet och djurlivet.  

 



På allt fler ställen har bioplaster börjat erbjudas som alternativ med ex majs 
som grund, tyvärr är bioplast inte i dagsläget den gröna välgörare den gärna 
framställs som. Många av dessa bioplaster är svåra att bryta ner och kräver hög 
värme, direkt solljus etc som gör att de inte bryts ner om de hamnar i haven.  
Efter förbrukning går även bioplast antingen till förbränning med givna 
koldioxidutsläpp eller hamnar på soptippen där de under nedbrytning skapar 
metangas, en växthusgas med betydande miljöpåverkan. Om den biomassa 
som används till bioplasten dessutom odlats av en bonde som använt 
konstgödsel och dieseldrivna lantbruksmaskiner är risken stor att bioplasten får 
ett nog så stort klimatavtryck som konventionell plast.  

Distriktsstyrelsen anser i sak att det är en god tanke att minska 
plastanvändningen men ser också att många av de alternativ som finns på 
marknaden bara erbjuder en pyrrhusseger för den klimatmedvetne. Att köpa 
s.k. bioballonger istället för vanliga är dyrt och har ingen bevisad klimatnytta, 
att däremot köpa ballongpinnar av papper är prisvärt och klimatsmart. Det är 
dock bara början, då EU beslutat att förbjuda engångsartiklar i plast från och 
med 2021 så är vi övertygade om att det framöver kommer finnas många bra 
alternativ. 
I dagsläget är det dock svårt att ställa ett krav på miljövänliga profilprodukter 
vid upphandling då marknaden ännu är för liten, men i framtiden kan det bli en 
viktig faktor vid upphandling. Vidare tycker distriktsstyrelsen att det är viktigt att 
Arbetarekommunerna får ha en självständighet kring sin budget och sina inköp 
och vill att de även fortsättningsvis ska få frihet i att välja vika produkter de 
köper eller inte, kunna balansera såväl ekonomi som klimatnytta.  

Gällande motionens sista tre att-satser ser vi en viss överlappning i syfte och 
anser att det i god ordning är bäst att först fastställa hur den aktuella situationen 
ser ut, sen börja planera framåt. Distriktsstyrelsen vill dock poängtera att det 
finns en betydande skillnad mellan klimatpåverkan och miljöpåverkan. 
Klimatpåverkan är det som vi till vardags ofta pratar om, utsläpp av 
växthusgaser (CO2) till följd av vår verksamhet.  
Miljöpåverkan däremot är ett mycket större begrepp och innefattar även 
långtgående effekter såsom försurning av skog/mark till följd av utsläpp, 
nedskräpning etc. Distriktsstyrelsen är dock positiva till att inventera sin 
klimatpåverkan/klimatavtryck, och när så skett se över vilka möjligheter som 
finns att minska detta på ett bra sätt. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå att-sats ID1037:3, ID1037:4, ID1037:5, ID1037:6, ID1037:7, 

ID1037:8. att anse att-sats ID1037:1, ID1037:2 besvarad. 
Nr124 / ID1031 

Motion nr 124 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Botkyrka  

Område: Partiinternt 



Motivering 

Seniorutskottet – en del av partidistriktet?  

Stockholms läns partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha 
Manfred Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av 
Partidistriktet utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet 
tillgång till en ”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget innebär även 
andra arbetsuppgifter inom distriktet. Ombuds-mannen använder dock en hel del 
tid därutöver för seniorutskottet.  
Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekommun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4–5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkommunen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. Mellan 
utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser  
Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per månad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig deltagit vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU.  
Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 
Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormöten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerådet i Stockholm och Seniorsossen.  
Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bi äldre i Stockholms 
län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF, BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, 
Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig rapport från 
rundabordssamtalet har getts ut.  
För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson.  
Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 
prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet.  

En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 
seniorträffar, men det har mötts av ett svagt intresse. I några arbetarekommuner 
visste man inte vem som var deras representant i Seniorutskottet.  
Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekommunerna och Seniorutskottet.  

Utlåtande över motion angående Seniorutskottet – en del av partidistriktet? 

Styrelsens föredragande: Robert Rasmussen 



Styrelsen delar motionärens uppfattning att partidistriktet bör verka för att 
arbetarekommunerna i länet bör utse en senioransvarig. Styrelsen delar 
dessutom uppfattningen att seniorutskottet bör bli en del av partidistriktet genom 
representation i distriktsstyrelsen. Till yttermera visso delar styrelsen 
motionärernas uppfattning att partidistriktet ska verka för att seniorerna ska bli en 
del av den socialdemokratiska organisationen på riksplanet. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet 
besluta att bifalla motionen. 
att sända motionen som Socialdemokraterna i Botkyrkas egen motion till 
Stockholm läns socialdemokratisk partidistriktskongress. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partidistriktet skall verka för att en 

Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun. 

att Seniorutskottet blir en del av Partidistriktet genom representation i 
Distriktsstyrelsen för att därigenom ges möjlighet att delta vid 
överläggningar mellan Partidistriktet och Arbetarekommunerna. 

att Partidistriktet verkar för att seniorerna blir en del av den socialdemokratiska 
organisationen på riksplanet. 

Lena Ingren och Jean-Pierre Zune 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 124 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av utskottets 
arbete och dess svaga inflytande över partidistriktets arbete. Motionärerna 
beskriver också en alltför svag koppling till arbetarekommunerna och en stor 
variation vad gäller arbetarekommunernas förmåga att utse ombud till 
seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 
värdet av att arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och 



att svara upp emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna 
lokala seniorträffar i 

 

arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en senioransvarig, med 
koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor betydelse för lokal 
förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har seniorutskottet 
en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att tillsätta ett 
seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. Dessa båda 
funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och informationsinhämtning 
gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart också vid överläggningar 
mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1031:2. att anse att-

sats ID1031:1, ID1031:3 besvarad. 

  



Nr125 / ID1002 

Motion nr 125 

Seniorutskottet - En del av partidistriktet? 

Solna 

Område: 

Partiinternt Motivering 

Motion  

Seniorutskottet – en del av partidistriktet?  

Stockholms Län Partidistrikt har sedan många år ett seniorutskott som lär ha 
Manfred Karlsson som initiativtagare. Utskottet kan inte sägas vara en del av 
Partidistriktet utan snarare ett bihang utan reell koppling. Visserligen har utskottet 
tillgång till en ”Hedersombudsman” en dag i veckan, men uppdraget innebär även 
andra arbetsuppgifter inom distriktet. Ombuds-mannen använder dock en hel del 
tid därutöver för seniorutskottet.  
Organisationen idag är att seniorutskottet skall bestå av ett ombud från varje 
Arbetarekom-mun i distriktet. Hur de blivit utsedda är varierande men borde vara 
ett valt ombud från varje AK med koppling till dess styrelse. Utskottet samla 4–5 
gånger per år och har då ett speciellt tema som behandlas, därutöver lämnar 
ledamöterna en kort rapport från hemkom-munen. I några kommuner finns även 
en verksamhet i form av ett lokalt seniorutskott med egen verksamhet. 
Mellan utskottets möten sker kontakter i form av mailkorrespondens och skrivelser  

Seniorutskottet utser ett arbetsutskott på 7 personer som samlas normalt en gång 
per må-nad. Inom sig har man en vald ordförande/sammankallande, vice 
ordförande, sekreterare och kampanjansvarig. Från Partidistriktet finns två 
ledamöter utsedda varav en aldrig delta-git vare sig i Utskottets möten eller 
tillsammans med AU.  
Seniorutskottet deltar årligen både på Seniormässan i Älvsjö och Äldremässan i 
Kungsträdgården. Både i samband med Riksdagsvalet och EU-valet har utskottet 
arrangerat ”stormö-ten” i ABF-huset på Sveavägen. Vid större arrangemang har 
AU ett samarbete med Äldrerå-det i Stockholm och Seniorsossen.  
Tillsammans med riksdagsledamoten Ingela Nylund Watz genomfördes i 
Riksdagshuset ett rundabordssamtal ”Det ska vara tryggt att bi äldre i Stockholms 
län”. I samtalet ingick PRO, SPF, SKPF,BRÅ, Äldrecentrum, 10-hundra, 
Polismyndigheten och studieförbunden den 27 april 2018. En skriftlig rapport från 
rundabordssamtalet har getts ut.  
För närvarande arbetar utskottet med ett projekt ”Våga vara valbar” där vi 
tillsammans med SSU och ABF arbetar fram ett material för att fler seniorer att 
våga ta ett politiskt uppdrag. Arbetet leds av distriktets studieansvarige Lars 
Bryntesson.  
Kontakten med Arbetarkommunerna har skötts av 1:e distriktsombudsmannen 
men någon återkoppling från AK har aldrig skett. Vårt valmaterial har haft låg 



prioritet och exempelvis vår valaffisch som vi började diskutera i januari blev klar 
veckan före valet.  
En av våra arbetsuppgifter är att stödja våra ledamöter i utskottet och vi har 
försökt att få komma ut till olika arbetarekommuner och arrangera speciella 
seniorträffar, men det har mötts av ett svagt intresse. I några 
arbetarekommuner visste man inte vem som var deras representant i 
Seniorutskottet.  
Vi är en stor andel av länets befolkning och är en majoritet av medlemmarna i 
partiet. Skall vi vinna några val måste det till en bättre samordning mellan 
Partidistriktet, Arbetarekom-munerna och Seniorutskottet.  
Vi föreslår att distriktskongressen beslutar att Partidistriktet skall verka 

för att en Senioransvarig utses i varje Arbetarekommun. 

att Seniorutskottet blir en del av Partidistriktet genom representation i 
Distriktsstyrelsen för att 

därigenom ges möjlighet att delta vid överläggningar mellan Partidistriktet och 
Arbetarekommunerna samt . 

att Partidistriktet verkar för att seniorerna blir en del av den socialdemokratiska 
organisationen på riksplanet. 

Pensionärsutskottet i Solna ställer sig bakom motionen. 

Signe Levin, Gunilla Åberg, Bo Tengberg, Jan Perers, Sune Holmgren, Margareta 
Alldahl och Hasse Ivarsson. 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommuns egen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att partidistriktet skall verka för att en 
senioransvarig utses i varje arbetarekommun att seniorutskottet blir en del av 
partidistriktet genom representation i distriktsstyrelsen för att därigenom ges 
möjlighet att delta vid överläggningar mellan partidistriktet och 
arbetarekommunerna 

att partidistriktet verkar för att seniorerna blir en del av den socialdemokratiska 
organisationen på riksplanet 

Signe Levin, Gunilla Åberg, Bo Tengberg, Jan Perers, Sune Holmgren, 
Margaretha Alldahl och Hasse Ivarsson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 125 

Claes Thunblad 

I motionerna redogörs för seniorutskottets arbete och funktion och dess stora 
betydelse för vårt partidistrikt. Motionärerna redogör också för de 
samordningsproblem som upplevs finnas mellan seniorutskotten, partidistriktet 
och dess arbetarekommunen, samt för upplevelsen av låg prioritet av utskottets 
arbete och dess svaga inflytande över 

 

partidistriktets arbete. Motionärerna beskriver också en alltför svag koppling till 
arbetarekommunerna och en stor variation vad gäller arbetarekommunernas 
förmåga att utse ombud till seniorutskottet. 

Distriktsstyrelsen vill tydligt lyfta fram seniorutskottets betydelsefulla arbete och 

värdet av att 
arbetarekommunerna prioriterar arbetet med att utse ombud och att svara upp 
emot seniorutskottets initiativ att besöka och exempelvis anordna lokala 
seniorträffar i arbetarekommunerna. Att varje arbetarkommun utser en 
senioransvarig, med koppling till arbetarekommunens styrelse är av stor 
betydelse för lokal förankring och initiativtagande inom ram för seniorutskottets 
verksamhetsområde. Det är också av stor vikt att partidistriktet bistår med det 
administrativa stöd och den hjälp som seniorutskottet är i behov av för att på ett 
framgångsrikt sätt bedriva sin verksamhet. 

Frågan om seniorutskottets representation i distriktsstyrelsen har varit aktuell 
vid flera tidigare distriktskongresser och sedan en tid tillbaka har seniorutskottet 
en kontaktperson i styrelsen. Partidistriktet har också valt att tillsätta ett 
seniorombud på expeditionen, med ansvar för seniorfrågorna. Dessa båda 
funktioner ska säkra seniorutskottets inflytande och informationsinhämtning 
gentemot distriktsstyrelsen. Detta gäller självklart också vid överläggningar 
mellan partidistriktet och arbetarekommunerna. 

Distriktsstyrelsen delar också motionärernas synpunkter kring seniorernas 
betydelse för vårt parti på riksplanet, men avser inte att ta ställning till hur 
seniorernas inflytande i den nationella organisationen ska se ut. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1002:2. att anse att-

sats ID1002:1, ID1002:3 besvarad. 
Nr126 / ID1001 

Motion nr 126 

Förtidsrösta inför årsmöten och andra val 

för arbetarekommun 

Solna 



Enskild motion 

Område: Partiinternt 

Motivering 

Motion Förtidsrösta inför årsmöten och andra val för Arbetarkommun 

Syftet med att förtidsrösta är ge möjligheten för flera partikamrater möjligheten att 
delta i den demokratiska processen är att styrka förtroendet för resultatet av den 
genomförda valet hos arbetarkommun, samt skapa en känsla av aktivt 
deltagande. Anledningar som arbete, sjukdom, semester eller annat förhinder, 
förhindrar de medlemmarna som aktivt vill påverka och göra sin röst hörd i partiet.  

Jag yrkar på att arbetarpartiet Socialdemokraterna ska införa förtidsröstning för 
alla val internt inom arbetarkommun via post/Internet/ombud eller via telefon.  

Dilan Zeki (S)  

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att arbetarepartiet socialdemokraterna 
skall införa förtidsröstning för alla val internt inom arbetarekommun via 
post/internet/ombud eller via telefon 

Dilan Zeki 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

 
 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 126 

Claes Thunblad 

Motionen tar upp möjligheten att införa förtidsröstning för val inom 
arbetarekommunerna, där motionären lyfter fram betydelsen av att fler 
medlemmar ges möjlighet att göra sin röst hörd, även om de har förhinder att 
delta vid de möten där röstning äger rum. 

Distriktsstyrelsen vill lyfta fram betydelsen av att fler deltar i de demokratiska 
processer som sker ute i våra arbetarekommuner. Detta innebär att arbetet 
med att värva fler medlemmar och få så många som möjligt att delta i de 
möten som arbetarekommunerna och dess föreningar anordnar är högt 
prioriterat. Distriktsstyrelsen vill dock vara tydlig med att arbetarekommunerna 
är suveräna i den betydelse att de var och en, utifrån vad som anges i 
partidistriktets stadgar, måste besluta om hur, när och var val och 
omröstningar ska genomföras. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1001. 

  



Nr127 / ID1000 

Motion nr 127 

FöFörändra hantering och rutiner för 

nyblivna medlemmar 

Solna 

Enskild motion 

Område: Partiinternt 

Motivering 

Motion Förändra hantering och rutiner för nyblivna medlemmar 

När jag blev medlem förra året 2018 i samband med att valresultat för riksdagsvalet 
blev klar Så blev jag aldrig kontaktad av min arbetarkommun. När jag träffar andra 
nya medlemmar idag år 2019 när jag är aktiv inom partiet upplever medlemmarna 
liknande problem. Finns ingen information på hemsidan om vilken 
förening/arbetarkommun man tillhör och man blir inte heller kontaktad av någon 
förening eller arbetarkommun. Att slussa in medlemmar i rätt 
förening/arbetarkommun kan göra stor skillnad inför ett riksdagsval/EU val eller 
omval och det är viktigt att man hanterar dessa medlemmar och aktiverar de hos 
inom rätt instans så att vi styrker och utökar vår föreningsdemokrati! 

Att sträva efter en perfekt navigering och hantering av nya medlemmar är ett 
måste för Socialdemokratin ifall den strävar efter överlevnad, detta efterfrågas 
dessutom av nyblivna medlemmar i partiet som har stor passion och brinnande 
låga för Socialdemokrati och partiet. Då partiet inte besitter oändliga ekonomiska 
resurser är medlemmarna det viktigaste kapitalet som kan bidra till partiets 
utveckling och framgång på det svenska politiska landskapet.  

Med anledningen av detta ämne yrkar jag på att Socialdemokraterna reformerar 
och förändrar sin hantering av nyblivna medlemmar i partiet.  

Dilan Zeki (S)  

Motionen har behandlats vid Solna arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att socialdemokraterna reformerar och 

förändrar sin hantering av nyblivna medlemmar i 

partiet 

Dilan Zeki 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 127 

Patrik Isestad 

Motionären lyfter en viktig och relevant fråga i en tid då vi hela tiden arbetar för 
att få fler människor att engagera sig i politiken. 

Distriktsstyrelsen delar också i viss mån motionärernas synpunkter kring brister 
i mottagandet av nya medlemmar idag, men vill samtidigt lyfta det arbete som 
påbörjats efter framtagandet av det organisatoriska programmet som antogs av 
kongressen i Örebro 2019. Det har under hösten 2019 påbörjats ett gediget 
arbete för att på ett bättre och mer välkomnande sätt ta emot nya medlemmar, 
både från arbetarekommunerna, samt i de fall det inte fungerar från 
partidistriktets håll men introduktionsträffar samt medlemsutbildningar.  

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1000 besvarad. 
Nr128 / ID999 

Motion nr 128 Förändra 

partisymbolen 

Enskild motion 

Område: 

Partiinternt 

Solna 

Motivering 

Motion Förändra partisymbolen 

” Rosen har varit socialdemokraternas följeslagare under många år. Symbolen 
används också bland socialdemokrater i Europa. Den röda färgen står för 



kampen mot den materiella fattigdomen och blomman för kampen mot den 
andliga nöden.” 

Kan man läsa i Socialdemokraternas hemsida om Rosen som symboliserar 
Socialdemokraterna och Socialdemokratin. Då symboler är viktigt tycker jag att 
det är hög tid och dags för att förändra dagens nuvarande symbol till en mer 
tydligare symbol, en mer tydligare ros (Labour i 
England, Socialdemokratiska partiet Frankrike.) i kombination med partiets namn 
(Socialdemokraterna Tyskland, Spanien). Vi behöver en tydligare tidlös enkel och 
konkret symbol som representerar oss och inte ett abstrakt konstverk.  

Jag yrkar på att arbetarpartiet Socialdemokraterna inför en ny tydlig partisymbol i 
en äkta Socialdemokratisk anda (rött och vit) som våra syskonpartier ute i Europa. 
Vi ska vara ett tydligt parti med tydligt budskap, tydlig ideologi och en tydlig vision. 
För detta krävs en tydlig symbol i form av en tydlig röd ros.  

Dilan Zeki (S)  

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Arbetarepartiet socialdemokraterna inför 
en ny tydlig partisymbol i en äkta socialdemokratisk anda (rött och vitt) som våra 
syskonpartier ute i Europa. Det skall vara ett tydligt parti med ett tydligt budskap, 
tydlig ideologi och en tydlig vision. För detta krävs en tydlig symbol i form av en 
tydlig röd ros. 

Dilan Zeki 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 128 

Claes Thunblad 

Motionären tar upp socialdemokraternas partisymbol Rosen, dess stora 
betydelse för oss socialdemokrater i Sverige och som en symbol som vi delar 
med socialdemokrater i övriga Europa. Vidare anser motionären att Rosen är 
otydlig och anser att en ny tydligare partilogotype ska tas fram. 

Rosen har varit en symbol för Svensk socialdemokrati under lång tid, men det 
var först i under 1970-talet som den tog sin definitiva roll som partisymbol. Den 
ros som i dag används som partilogotyp skapades av den spanske designern 
Javier Mariscal 1993. Sedan dess har olika designers haft frihet att leka med 
logotypen i olika former och vår partisymbol kan också användas i flera olika 
färgkombinationer. 

Distriktsstyrelsen delar inte motionärens bild och beskrivning av vår 
partilogotype, utan ser tvärtom ett stort värde i att vi socialdemokrater står för 
en tydlig igenkänning, i tider då ett nytt politiskt landskap formas, då det 
parlamentariska läget är svårt i vårt land och i många kommuner och då 
många i vårt land känner en osäkerhet över var socialdemokratin står i flera 
frågor. 

Frågan om förändring av vår partisymbol är heller inte en fråga som ligger inom 
partidistriktets ansvarsområde.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 128. 
Nr129 / ID1030 

Motion nr 129 

Motion angående ungdomsrabatten och 

mängdrabatten 

Botkyrka  

Område: Trygghet i en ny tid 

Motivering 

Unga människor, som inte fyllt 21, har idag en generell straffrabatt, till en del av 
en vuxen persons straff. Det innebär att unga kan dömas till kortare fängelsestraff 
eftersom de är just unga. Se tabellen. 

15 år 75-85 % rabatt 

16 år 65-75 % rabatt 



17 år 55-65 % rabatt 

18 år 45-55 % rabatt 

19 år 30-40 % rabatt 

20 år 20-30 % rabatt 

Nu förs ett resonemang i media och politiken att slopa ungdomsrabatten för 18-
20-åringar, eftersom de är myndiga. Det vore olyckligt att ge unga längre straff 
generellt, därför att kriminalitet smittar. Det är tydligt att människor utan 
framtidstro och/eller svaga värderingar, som vanligen har misslyckats i skolan, 
ges en längre strafftid där de tvingas umgås med äldre interner och förstärker 
sina dåliga värderingar och lär sig praktiska lösningar på kriminella handlingar. 

Samhället kommer att ha lättare att återanpassa en förstagångsförbrytare som 
döms till ansvar för ett brott och som får en rabatt. Om vi istället dömer fler 18-20-
åringar till långa fängelsestraff så kommer dessa unga att lära sig mer om 
kriminalitet och möjligen också begå fler brott i fängelset. En längre vistelse i 
fängelse pressar individen hårdare och riskerar till exempel misshandel, olaga hot 
eller ofredande mellan interner. 

Istället bör samhället i högre utsträckning fokusera på en individs antal brott. Unga 
människor, från 18-20, bör i större utsträckning dömas för de brott de begår utan 
att domstolen bortser från mängden brott. Dessa individer som kan betecknas 
som livsstilskriminella kommer i hög utsträckning att begå nya brott efter avtjänat 
fängelsestraff, jämfört med den 18-20-åring som begått ett enstaka brott vid ett 
tillfälle.  

Styrelsens utlåtande över motion angående ungdomsrabatten och mängdrabatten 

Styrelsens föredragande: Bo Johansson 

Motionären refererar till de resonemang på pågår i press och media om olika 
straffskalor gällande ungdomar som begår brott. Viktigt är att tänka på att vi pratar 
om ungdomar, dvs, människor. Människan riskerar alltid att ”försvinna” i en sån 
här debatt. Det handlar om unga – faktiskt barn som oftast misslyckats redan i 
grundskolan och inte nått behörighet till gymnasieskolan.  

Regeringen har gjort en utredning om Ungdomsrabatten och mängdrabatten. 
Tyvärr har denna lagts i ” byrålådan ”. Ingen orsak har angivits.  

Styrelsen anser att det finns anledning att föra motionen vidare för att försöka få 
en ”islossning” i frågeställningen Mängdrabatt contra Straffrabatt. Vi behöver ett 
humant system med en human kriminalvård som ger framförallt 15 – 17-åringar 
möjligheter att kunna ”räta upp sitt liv ” till ett mer normalt liv.  

Samhället tjänar inget på att ha ett rättssystem som för evigt stänger dörren för 
dessa ungdomar. Då förvisar vi dem för alltid till livslång kriminalitet. Det är 
sundare att arbeta fram metoder för hur vi genomför det klassiska uppdrag vi haft 
sedan mitten av 90-talet, nämligen att ”kapa de s.k svansarna”. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 



Att bifalla motionen i sin helhet att sända motionen som Socialdemokraterna 
i Botkyrkas egen motion till Stockholm läns socialdemokratisk 
partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att

 mängdrabatten för brott minskas, eller 

upphör. att straffrabatten för brott för 

unga bibehålls. 

att straffrabatten för livsstilskriminella unga ska kunna ersättas med 
fullängdsstraff för gruppen 18-20-åringar. att socialdemokraterna i Stockholms 
län antar motionen som sin egen och sänder den vidare till länsbänken. 

att Socialdemokraterna i Botkyrka antar motionen som sin egen och sänder den 
till Socialdemokraterna i Stockholms län. 

Robert Rasmussen 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 129 

Tove Sander 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att samhällets ansvar för en 
ung förstagångsförbrytare i första hand är att återanpassa den unge till ett liv fritt 
från kriminalitet och som motionären skriver uppnår man inte det med långa 
fängelsestraff.  

Vad avser mängdrabatten är det två intressen som måste ställas mot varandra. 
Å ena sidan är det knappast så att de som valt en kriminell livsstil står och 
funderar över straffsatser innan 

 



de begår brott och ett avskaffande av mängdrabatten kommer med största 
sannolikhet inte ha någon som helst effekt på mängden begångna brott. Å 
andra sidan måste lagstiftningen och rättsväsendet spegla medborgarnas 
syn på vad som är rimligt och rätt och det är uppenbart att stora delar 
svenska folket idag inte anser att straffsatserna är rimliga. Distriktsstyrelsen 
anser därför att det finns skäl att se över hur och om mängdrabatten kan 
förändras alternativt avskaffas, inte för att straffa unga människor hårdare 
utan för att säkerställa att inte medborgarnas förtroende för rättsväsendet 
och rättstillämpningen urholkas. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla motion ID1030. 

  



Nr130 / ID1067 

Motion nr 130 

Resurser till Polis och Tull för att stoppa 

utförsel av stöldgods ur landet och beivra 

brott vid landets gränser 

Haninge  

Enskild motion 

Område: Trygghet i en ny tid 

Motivering 

Motionär: Byggsossen Haninge Byggnads Socialdemokratiska förening, via Kent 
Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke.  

Bakgrund och motivering 

Polis och tull har viktiga uppgifter vid landets gränser. En omfattande utförsel av 
stöldgods sker från våra utskeppshamnar. Södertörn är ett centrum för detta 
genom vår hamn Nynäshamn. I hela landet finns samma problem vid broar och 
hamnar vid landets gränser. 

Arbetet med att stoppa denna kriminella verksamhet måste intensifieras. Det är 
idag för lätt att föra ut stöldgods vilket uppmuntrar till mer stölder, vilka drabbar 
folk på Södertörn och i övriga delar av landet. Stölder skulle minska när utförseln 
minskas. 

En utökad kontroll skulle få goda effekter på en rad områden som smuggling, 
trafficking och narkotika. Tull och Polis, bägge myndigheterna är beroende av 
varandra och behöver mer resurser för sin verksamhet för att fungera 
tillfredsställande. Tullen behöver med lagstöd ges polisiära uppgifter för att stoppa 
utförsel av stöldgods ur landet och beivra brott vid landets gränser. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge ökade ekonomiska resurser till 
Polisen för att stoppa utförsel av stöldgods ur landet och beivra brott vid landets 
gränser. att med lagstöd ge Tullen polisiära uppgifter för att stoppa 
utförsel av stöldgods ur landet och beivra brott vid landets gränser. 

att motionen överlämnas till Stockholms riksdagsgrupp för Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet. 

Kent Renen Johansson, Ingvar Tobiasson, Ulf Betzholtz och Lennart Stålnacke. 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 



Kontaktperson: Kent Renen Johansson 

renens@live.se 
+46 70-797 25 
34 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 130 

Patrik Isestad 

Motionen tar upp en angelägen fråga om att stoppa utförsel av stöldgods ur 
landet och beivra brott vid landets gränser. Precis som motionärerna påpekar 
har polisen och tullen viktiga uppgifter att skapa trygghet i Sverige genom att 
beivra brott och förhindra utförsel av stöldgods i hela landet genom landets 
gränser.  

Minst lika viktigt uppdrag för polisen och tullen är att förhindra införsel av vapen 
och narkotika till Sverige. Tullverket och Polismyndigheten har till uppgift att 
med gemensamma krafter strypa tillgång till illegala vapen, stoppa införsel av 
narkotika samt även kontrollera stöldligors utförsel av stöldgods från rikets 
gränser. Regeringen är fastbeslutsam att slå tillbaka mot stöldligorna vilket 
motionen specifikt belyser. 

Samhället kan inte tolerera att människor och företag drabbas hårt, Sverige 
behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk. Ny eller 
ändrad lagstiftning är ett av de verktyg som används samt om Tullverket anser 
att lagstiftning behöver ändras för att kunna jobba bättre kommer regeringen 
agera för att justera lagstiftning.  
Tullverket har fått stora anslagsökningar under de senaste åren. Regeringen 

gav 2018 
Tullverket 115 miljoner kronor i anslagsförstärkning för att öka tullkontrollerna 
vid gränserna, den största anslagsökningen på 10 år. Under 2018 fick 
myndigheten dessutom en förstärkning med 72 miljoner kronor för teknisk 
utrustning och ökade kontroller i postflödet. En förstärkning med totalt 187 
miljoner kronor för 2018. Tullverket har i år fått en förstärkning i den av 
riksdagen beslutade budgeten med 90 miljoner kronor för att använda t.ex. till 
att stärka gränsskyddet och anställa fler tulltjänstemän.  

De anslagsförstärkningar som beslutats ger förutsättningar för Tullverket att 
öka tullkontrollerna vid gränserna. I budgetpropositionen för 2020 föreslår 
regeringen att Tullverket får en varaktig anslagsökning med 110 miljoner. 
Drygt 51,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till 

utgiftsområdet 
rättsväsendet. Mest pengar går till Polismyndigheten, drygt 28,5 miljarder 
kronor. Detta är en enorm satsning samtidigt som antalet poliser kommer att bli 
fler. Distriktsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1067 besvarad. 

Nr131 / ID1095 

Motion nr 131 

En skarpare Polismyndighet- mer effekt 

av 10 

000 fler polisanställda 

Sigtuna  



Område: Trygghet i en ny tid 

Motivering 

Regeringen lovar att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda 2024. Det är ett bra 
och fullt uppnåeligt mål. För att nå en ännu större genomslagskraft i det 
brottsbekämpande arbetet behöver områden inom myndigheten trimmas. På så 
sätt får man ut ännu mer effekt av de 10 000 nyanställda. 
Det finns idag flera svenska myndigheter, förutom Polismyndigheten, som utreder 
brott. Dessa myndigheter är Tullen, Kustbevakningen, Försvarsmakten och 
Skatteverket. 
För att effektivisera Polisens verksamhet är det nödvändigt att vissa utredande 
arbetsuppgifter flyttas över till andra lämpliga myndigheter. Dessa uppgifter 
belastar Polisen och tar fokus och resurser från kärnverksamhet som 
brottsförebyggande arbete. Idag handlägger Polisen ärenden som mycket väl 
skulle kunna utföras av andra myndigheter. Det är inte heller rättssäkert då 
individerna i utredningarna bollas mellan olika myndigheter.  
Här är tre exempel: 

Verkställighetsuppgifter som skickas från Migrationsverket till Polisen:  

För snabbare och effektivare hantering bör Migrationsverket helt sköta denna 
uppgift som går ut på att hålla förhör och boka flygresa med mera. På så sätt 
frigörs många arbetsuppgifter för polisen. Polisen bör däremot hantera 
efterlysningen samt handräckning.  
Brott mot utlänningslagen:  

Utredningen av vissa brott mot Utlänningslagens 20:e kapitel skulle kunna flyttas 
från Gränspolisen till Migrationsverket. Ex. utredning av olovlig vistelse, 
arbete/anställd utan arbetstillstånd mm. Samma ärende utreds två till tre gånger 
vilket inte är rättssäkert och belastar polisen. Migrationsverket gör egna 
utredningar och håller egna förhör. Därefter skickas ärendena till Polisen. Oftast 
tar det för lång tid att få tag på rätt handläggare hos Migrationsverket för 
komplettering m.m. All information lämnas inte heller ut vilket försvåra 
hanteringen för Polisen. 
Migrationsverket hänvisar till sekretesslagen. 

Brukande av falsk urkund:  

Migrationsverket har egna dokumenttekniker som gör egna 
dokumentundersökningar för att fastställa om pass eller andra dokument som en 
utlänning lämnar till Migrationsverket är falska eller sanna. Falska dokument 
skickas till polisen för utredning. Detta är något som 
Migrationsverket kan göra själva. En jämförelse kan göras med att Skatteverket 
själva utreder sina upptäckta brott av brukande av falsk urkund, utan att koppla in 
Polisen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna verkar för att flytta 
enklare utredningar till andra berörda myndigheter för att minska Polisens 



administrativa resurskrävande arbetsuppgifter och på så sätt få ut mer effekt av 
10 000 nyanställda. 

ut mer effekt av 10 000 nyanställda. 

att Socialdemokratiska riksdagsgruppen driver frågan. 

att motionen skickas till Distriktskongressen 

2020 att motionen skickas vidare till 

Partikongressen 2021. 

Ebrahim Nikkhah-Dehkordi 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.com 
+46 73-514 55 77 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 131 

Patrik Isestad 

Motionen nr 124, en skarpare Polismyndighet – mer effektiv av 10 000 fler 
polisanställda, lyfter vikten av att myndigheter samarbetar och motionen 
exemplifierar samarbete mellan Polismyndighet och Migrationsverket. 

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar från 
människor som söker skydd, vill bosätta sig, vill besöka eller söka 
medborgarskap i Sverige vilket regleras i 1 § Förordning (2007:996) med 
instruktion för Migrationsverket. Migrationsverket utreder och prövar 
asylansökningar. Om en person får avslag på sin asylansökan kan beslutet 
överklagas 
till migrationsdomstol. När ett beslut fått laga kraft ansvarar Migrationsverket för 
att utlänningen med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut lämnar landet. 

Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att komma in i landet, att 
de personer som vistas här har rätt att göra det, samt för att verkställa beslut 
om avvisning eller utvisning, i de fall där Migrationsverket bedömer att det 
kommer att behövas tvång för att kunna verkställa beslutet, eller om personen 
har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till 
polisen. 

Polisens roll är att verkställa en annan myndighets eller domstols beslut. 
Polisen ska göra det på ett så humant och mänskligt sätt som möjligt, med så 
lite tvång som möjligt. Tvångsmedel är åtgärder som en myndighet eller 
myndighetsperson har rätt att utföra och som inskränker en persons fri- och 
rättigheter. En utlänning får, efter att vissa förutsättningar är uppfyllda, hållas i 



förvar fram tills avresa om det bedöms att det finns risk för att hen kommer 
avvika. 

Migrationsverket ombesörjer avvisningar där den avvisade självmant väljer 
återvändandet efter besked och polisen hanterar återvändande med tvång. 

Således har dessa myndigheter olika uppdrag för att säkerställa 
rättssäkerheten för individen och samhället.  
Myndighetsamordning av insatser för bekämpning av grov kriminalitet kräver 
ofta att flera myndigheter samordna sig. Här finns goda exempel på när 
Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, 
Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, 

 

Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, 
Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten gemensamt arbetar 
tillsammans utifrån sin myndighets profession blir det framgångsrikt i 
bekämpning av grov kriminalitet. 

Distriktsstyrelsen ser vikten av att myndigheter samordna sig men bedömer 
att polisära befogenheter inte kan föras över mellan myndigheter utan att 
rättssäkerheten påverkas. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1095. 

  



Nr132 / ID1087 

Motion nr 132 Område: Trygghet i en ny tid 

Inför en Nationell Reservpolis 

Sigtuna  

Motivering 

Under decennier fanns Beredskapspolisen som avskaffades den 1 oktober 2012 
efter ett beslut av den då styrande Alliansregeringen. De ansåg att ett polisiärt 
förstärkningsbehov inte längre fanns. Nedläggningsbeslutet möttes av kritik från 
olika håll eftersom den säkerhetspolitiska utvecklingen snarare talade för en 
utbyggnad. Forskare inom Försvarshögskolan och inom terrorism samt 
sakkunniga har nyligen lyft upp frågan och föreslagit återinförande av 
beredskapspolisen. Även Allianspartier som avskaffade denna viktiga 
reservresurs 2012 har ändrat sig i frågan. Liberalerna har i sin budget föreslagit 
5000 beredskapspoliser. De senaste årens utveckling med flyktingströmning, 
bränder och sociala oro, samt det säkerhetspolitiska läget har visat att Polisen 
inte har tillräckligt med resurser.  
Beredskapspolisen tillhörde rent organisatoriskt Rikspolisstyrelsen men utbildning 
och utrustning finansierades av, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB. 
Beredskapspoliser skulle sättas in vid allvarliga eller omfattande störningar på 
samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eller vid risk för sådana 
störningar. Beredskapspoliser var inte tänkta att arbeta med "vanligt" polisarbete 
utan skulle kunna avlasta den ordinarie polisen med till exempel avspärrning, 
bevakning och befolkningsskydd m.m. – precis det vi behöver nu och kommer att 
behöva framöver.  
Idag behövs förstärkning kring befolkningsskyddet, rikets säkerhet, 
räddningstjänsten, samt bevakning mot sabotage och bevakning av viktiga 
strategiska civila byggnader /objekt. Det är viktiga uppgifter som måste prioriteras 
men inte på bekostnad av andra polisiära arbetsuppgifter. Ett exempel på detta är 
när hundratals poliser från olika delar av landet under senare delen av 2015 samt 
under första halvan av 2016 sattes in i arbetet med att bevaka Sveriges gränser 
mot Danmark och Tyskland. Det är ett resursslöseri. Utbildade poliser behövs till 
annat än gränsbevakning.  
Sverige har hittills klarat oss från allvarliga attentat men vi behöver ett strategiskt 
och långsiktigt fungerande system för att fortsatt upprätthålla trygghet och 
säkerhet. Beredskapspolisen skulle utgöra en viktig säkerhetsresurs i 
sammanhanget och är den rätta resursen att sätta in i det säkerhetspolitiska läge 
som Sverige befinner sig i. 
Det finns idag drygt 1000 utbildade Beredskapspoliser som skulle kunna börja 
jobba med kort varsel efter en kort repetitionsutbildning. Behovet finns redan och 
det minskar sannolikt inte framöver. 
Sverige behöver en Nationell Reservpolis och behovet kommer att finnas trotts 
ökad antal utbildade poliser.  
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på  

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta 

att införa en Nationell 

Reserv Polis 

attmotionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021 

Ebrahim Nikkhah 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Björn 
Stenutz 
bjorn.stenutz@gmail.co
m +46 73-514 55 77 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 132 

Patrik Isestad 

Motionen nr 125, inför en Nationell Reservpolis beskriver att det tidigare fanns 
en beredskapspolis i Sverige och som den då styrande Alliansregeringen 
monterade ner. Den 1 oktober 2012, lades beredskapspolisen i Sverige ned 
efter ett beslut av den då styrande alliansregeringen. De ansåg att ett polisiärt 
förstärkningsbehov inte längre fanns. Motivet vid nedläggning av 
beredskapspolisen var att säkerhetsläget inte motiverade utgiftsposten och att 
beredskapspolisen endast bestod av 1500 personer. Rikspolisstyrelsen 
förordade nedläggningen av beredskapspoliser.  
Det nationella säkerhetsläget har sedan 2012, förändrats och flera partier som 
genomförde nedläggningen har med tiden ändrat uppfattning och ser nu ett 
behov. Debatten om att återinföra beredskapspolisen blev mer intensiv efter 
terrordådet på Drottninggatan och efter den stora flykting strömmen 2015. 
Tanken med beredskapspolisen är att densamme ska användas under fredstid 
när samhället utsätts för påfrestningar. Beredskapspoliser får inte tjänstgöra i 
egen person utan ska alltid vara under ledning av specialutbildad polis.  
Civilförsvaret har efter det kalla kriget rustats ner kraftigt och efter att det 
säkerhetspolitiska läget förändrats byggs civilförsvaret upp igen men med 
förnyat uppdrag efter den nya tidens hotbild. Det civila samhället har ändrat sig 
mycket och vi är till exempel helt beroende av IT för att betalningar och det 
finansiella systemet ska fungera. Industrier och livsmedelsförsörjning är helt 
beroende av ständiga transporter och ett konstant flöde över gränserna. 
Många viktiga verksamheter har dessutom lagts ut på bolag som kan ha sin 
bas i andra länder. Det ökar i sig risken i ett krisläge. 
I kontext med att civilförsvaret har fått ett nytt uppdrag och återuppbyggs samt 
utformas efter nya förutsättningar behöver polisiära stödfunktioner utvecklas.  
Det är inte aktuellt att införa beredskapspolisen på samma sätt som tidigare då 
de inte användes tillräckligt ofta.  
Polisförbundet är kritiska till införande av beredskapspolis då de anser det 
svårt för allmänheten att skilja på polis och beredskapspolisen samt att det 
finns oklarheter kring våldsbefogenheter och en kort och otillräcklig utbildning. 
Polisförbundet ser därför att myndigheten stärks med flera civilanställda för att 
få fler poliser på gatorna. 
Rikspolisstyrelsen ser inte nytta med beredskapspolis utan ett vidare 
samarbete med försvarsmakten. Rikspolischefen vill att försvarsmakten ska 
kunna stötta polisen mer än idag om Sverige drabbas av en upptrappad 
gråzonsproblematik. I svåra situationer behöver polisen hjälp. 
Rikspolisstyrelsen har lämnat en skrivelse till regeringen där polisen 
hemställer att kunna använda försvarsmakten i en större gråzonsproblematik. 
Distriktsstyrelsen yrkar därför avslag på attsats 1 & 2.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1087. 



 



Nr133 / ID984 

Motion nr 133 

Kompletterande regional brottsprevention 

Huddinge  

Enskild motion 

Område: Trygghet i en ny tid 

Motivering 

Regeringen tillsammans med många myndigheter och aktörer arbetar för att 
Sveriges trygghet och säkerhet ska stärkas. Den 21 september 2019, dagen när 
samtalen om ett samarbete kring att stävja kriminaliteten kollapsade på grund av 
att M, L och KD lämnade förhandlingsbordet, går till historieböckerna.  
Det var den 21 september 2019 som Morgan Johansson, Mikael Damberg och 
Karolina Skog (MP) presenterade 34 åtgärdsinsatser som tillsammans ska 
bromsa den farliga utvecklingen. Om tio år kommer denna dag att vara ett tydligt 
bevis på en samverkande socialdemokratisk kriminalpolitik som är 
handlingskraftig och evidensbaserad.  
En åtgärdsinsats behöver riktas särskild uppmärksamhet. Regeringen vill lagstifta 
om ett brottspreventivt ansvar för kommunerna. Kommunerna ansvarar för 
verksamheter som kan bidra till att motverka brott samtidigt en del kommuner 
redan idag bedriver brottsprevention på frivillig basis. Lagstiftning innebär att 
samtliga kommuner ska arbeta med brottsprevention.  
Om den kommunala brottspreventionen blir obligatoriskt kommer denna åtgärd bli 
en viktig och historisk hörnsten i den svenska kriminal- och säkerhetspolitiken. 
Berörda forskare, myndigheter och praktiker kommer att tala om 2020 som året 
för brottspreventionens kommunalisering.  

Brottspreventionens nationella program 

Den kommunala brottspreventionen och brottspreventiv samverkan är inget nytt. I 
syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig och uthållig brottsprevention inom 
alla samhällssektorer tog regeringen år 1996 fram ett nytt nationellt 
brottsförebyggande program – Allas vårt ansvar. Allas vårt ansvar kom att få stor 
betydelse för utvecklingen av den svenska brottspreventionen, inte minst på lokal 
nivå. Det har bidragit till ökad samverkan mellan Polismyndigheten och 
kommunerna. Samverkansmetoder som nattvandring och grannsamverkan kom 
att betonas. Programmets titel visade tydligt att brottspreventionen förberedande, 
genomförande och utvärdering måste involvera många olika samhällsaktörer. 
21 år senare var det dags igen. Regeringen har den 16 mars 2017 överlämnat 
skrivelsen Tillsammans mot brott- ett nytt nationellt brottsförebyggande program 
till riksdagen. Likväl 1996 års program betonar Sveriges rådande 
brottsförebyggande program allas vårt ansvar. 
Brottspreventionen behöver förberedas, bedrivas och utvärderas tillsammans.  

Tillsammans mot brott utgör ytterligare en hörnsten i landets säkerhets- och 
kriminalpolitik. Det riktar sig till och aktiverar en bred målgrupp som består av 
myndigheter, landsting, kommuner, näringsliv och det civila samhällets 



organisationer. Att många strategiska aktörer och samhällssektorer på olika 
nivåer aktiveras innebär att det är tydligt att brottspreventionen behöver 
genomföras tvärsektoriellt i alla led.  

Sveriges rådande brottsförebyggande program förespråkar även att 
brottspreventionen ska vila på långsiktighet och vetenskaplig grund. I programmet 
beskrivs regeringens övergripande målsättningar för hur 
ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur 

samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas.  

Programmet innehåller flertalet åtgärder såsom ett uppdrag till 
Brottsförebyggande rådet att inrätta en nationell nätverksstruktur med berörda 
myndigheter. Ett regionalt uppdrag till länsstyrelserna som ska bidra till att 
samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer ska utvecklas och stödja 
kompetensutveckling och kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.  

Den befintliga kommunala brottspreventionen kan bli lag 

En presentation av det rådande brottsförebyggande programmet och dess 
föregångare möjliggör en ökad förståelse för brottspreventionens eventuella 
kommunalisering, en av åtgärdsinsatserna som regeringen presenterade den 21 
september 2019. Det blir tydligt att det brottspreventiva arbetet ska bedrivas på 
lokal, regional och nationell nivå i samverkan med många aktörer utifrån 
långsiktighet och vetenskaplighet.  

Många kommuner bedriver redan idag ett gediget brottsförebyggande arbete. I 
skriften ”Att arbeta brottsförebyggande med Effektiv Samordning för Trygghet 
(EST)” studerar Per Olof Hallin på uppdrag av Brå 8 kommuners brottspreventiva 
samordning. Det brottsförebyggande arbetet i Sverige, dess nuläge och 
utvecklingsbehov, har också studerats av Brå. 84% av landets kommuner har 
besvarat en enkät vars resultat visar att 85% av kommunerna har ett lokalt 
brottsförebyggande råd. Brottspreventionens eventuella kommunalisering är 
avgörande samtidigt som en del arbete redan idag bedrivs på många håll i 
Stockholms län. Det är tydligt att kommunerna redan idag bedriver ett viktigt 
brottsförebyggande arbete. 

Kostnader för den kommunala brottspreventionen 

I många kommuner i Stockholms län förbereds, finansieras och genomförs 
diverse brottsförebyggande åtgärder och insatser. Det är ett tydligt tecken som 
visar att den kommunala brottspreventionen är nödvändig och kostsam.  

Polismyndigheten blir allt mer beroende av ordningsvakter i det 
trygghetsskapande arbetet. En artikel vid namn ”Ordningsvakt i brist på 
ordningsmakt” visar hur kommuner numera erbjuder en växande arbetsmarknad 
till ordningsvakter.  

De kommunala ordningsvakterna avlastar polisen och blir alltfler. Privatiseringen 
av 



ordningsmakten ur i ett ideologiskt perspektiv ska inte diskuteras här men viktigt 
att notera är att säkerhetsbranschen gått om polisen både vad gäller ekonomiska 
och personella resurser. Runt 31 000 personer jobbar inom privata 
säkerhetsföretag medan antalet poliser är 20 000. Säkerhetsföretagen omsätter 
40 miljarder per år vilket kan jämföras med de 21 miljarder som polisen får i 
statligt anslag varje år. Till dessa siffror kan Stockholms Stad senaste satsning på 
100 ordningsvakter läggas till. Under 2018 har säkerhetsbranschens omsättning 
ökat med 7,6% jämfört med 2017.  

Kamerabevakning är ytterligare en brottspreventiv åtgärd som bekostas alltmer av 
kommunerna. Regeringen har genom kamerabevakningslagen gjort det lättare för 
kommunerna att bedriva kamerabevakning och ingenting tyder på att kommuner 
kommer att minska sin kamerabevakning. Huddinge kommun exempelvis arbetar 
i nuvarande stund med att ta fram en ny organisation för kommunal 
kamerabevakning och trygghetskameror i kommunala skolor är ett vanligt 
fenomen landet runt.  

Programmet Tillsammans mot brott stimulerar och entusiasmerar 

fler berörda aktörer att arbeta med brottsprevention, såväl på nationell som på 
regional och lokal nivå. En kommunalisering av brottspreventionen är att vänta 
samtidigt som kommuner redan idag finansierar stora satsningar på 
brottsprevention.  

Region Stockholm bedriver idag ett brottspreventivt arbete inom kollektivtrafiken 
men saknar ett uppdrag att bedriva ett bredare brottspreventivt arbete för att 
stärka den kommunala brottspreventionen.  

Region Stockholms ansvarsområden består idag av hälsa och sjukvård, 
kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Regionerna sköter sådant som är så 
pass dyrt att större områden måste samarbeta om det. Precis som Tillsammans 
mot brott förespråkar behöver en långsiktig brottsprevention också bedrivas på en 
regional nivå. En regionalisering av brottspreventionen i Stockholms län som ett 
komplement till den kommunala och statliga är givetvis en aspekt som behöver 
diskuteras och utredas.  

Den nuvarande kommunala brottspreventionen är, såsom det beskrivits ovan, i 
stort behov av olika typer av stöd och finansiering. Kommunerna är, precis som 
inom ansvarsområdet hälsaoch sjukvård, mycket beroende av regionens stöd för 
att fortsätta att bedriva ett långsiktigt och likvärdigt brottsförebyggande arbete 
som vilar på vetenskaplig grund och på tvärsektoriell samverkan i enlighet med 
rådande Program. Brottspreventionens likvärdighet i länet är ytterligare en aspekt 
att lyfta. Mindre kommuner har knappast de resurserna som krävs för att 
upprätthålla den allmänna ordningen i samma utsträckning som Stockholm Stad. 

Region Stockholm bör ha ett uppdrag att arbeta med regional brottspreventionen 
och tillsammans med kommuner och stat verka för ett tryggt och säkert samhälle. 
Den regionala brottspreventionen bör vara ett komplement till den statliga och 
kommunala brottspreventionen som bedrivs redan idag. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Region Stockholm ska arbeta med 
regional brottsprevention för att komplettera och stärka kommunernas 
brottsprevention samt verka för att kommunala säkerheten ska vara likvärdig inom 
länet. 

att utreda en regionalisering av brottspreventionen som ett komplement till den 
statliga och kommunala brottspreventionen i enlighet med Programmet 
Tillsammans mot brott och regionens nuvarande vision. 

att initiera, stödja och verka för brottspreventiv forskning på regional nivå med 
syfte att stärka kommunernas brottsprevention. 

att inrätta en regional nätverksstruktur som ska bidra till samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer, stödja kompetensutveckling och 
kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder inom länet. 

att inrätta en funktion som ska bidra till samarbete och erfarenhetsutbyte 
mellan berörda aktörer, stödja kompetensutveckling och 
kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder inom länet. 

att inrätta en regional trygghetsfond avsedd för stockholmskommunernas 
finansiering av brottspreventiva insatsåtgärder med syfte att verka för en 
likvärdig kommunal brottsprevention inom länet. 

Victor Emanuel Mazilu 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-07, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Eeva 
Laine 
info@huddinge.sap.se 
072-853 18 60  



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 133 

Patrik Isestad 

Motionen är välskriven och behandlar ett för samhället viktig trygghetsfråga- 
det brottsförebyggande arbetet.  

Precis som motionen beskriver finns det ett stort behov av att utveckla 
samhällets insatser med att förebygga brott. Länsstyrelsen har ett 
regeringsuppdrag att stödja den regionala samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet där kommuner spelar en viktig roll tillsammans 
med polis, näringsliv och civilsamhälle. Inom uppdraget ska Länsstyrelsen 
bland annat erbjuda kompetensutveckling och bidra till samarbete och 
erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen har i uppdaget lanserat ett 
brottsförebyggande nätverk i Stockholms län – 
BRON. 

Det brottsförebyggande arbetet kräver en välfungerande samverkan mellan 
flera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Regeringsuppdraget har 
givit ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regionalnivå 
till länsstyrelsen. I uppdraget ingår att: 

1. stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och 
regionaltbrottsförebyggande arbete. 
2. bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer 
utvecklas på lokal ochregional nivå för att förebygga brott. 
3. stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella 
utbildningsinsatser inom detbrottsförebyggande området. 
4. stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande 

åtgärder. 

Länsstyrelsen stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till 
exempel erbjuda kompetensutveckling, metod och processtöd och 
nätverksträffar. Utgångspunkten är att kommunerna i Stockholms regionen 
tillsammans med polisen känner sitt närområde och har stor kännedom om 
lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott. Kommunerna 
tillsammans med polis, räddningstjänst, civilsamhället och näringslivet är 
viktiga hörnstenar för att arbeta brottspreventivt.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion nr 133. 
Nr134 / ID995 

Motion nr 134 



Revidera lagstiftningen med mera vad 

gäller våld mot kvinnor/ män inom ramen 

för våld i nära relationer och våldtäkter 

Vallentuna  

Område: Trygghet i en ny tid 

Motivering 

Våld mot kvinnor och barn och inom homosexuella relationer finns överallt, inom 
alla samhällsklasser, i alla stadsdelar, i alla kommuner. Inom alla yrkesgrupper.  

Motion om att modernisera och revidera dagens lagstiftning och den syn vad 
gäller domar och advokaters kränkande frågor och beteende när det gäller våld 
mot kvinnor/ män och våld i nära relationer. Våld i nära relation omfattar både 
heterosexuella relationer och samkönade relationer. Men vetskapen idag är att 
kvinnor är mer utsatta än män. (Dock är män mer utsatta för våld men det är 
innefattat offentligt våld).  

Varje dag hotas kvinnor, dom mördas, blir slagna , trakasseras, hotas , spottas 
på, de våldtas, det tas strypgrepp, tortyr och övervåld används. Idag är det 
samma frågor om kläder som tidigare. -”Vilken färg på trosorna hade du när du 
blev våldtagen/ hur lång var din kjol?” Det är ”mannens rättighet” att bli 
provocerad och psykiskt skör om kvinnan är otrogen, vill skiljas från mannen etc. 
Om mannen säger att kvinnan han just dödat har kränkt honom, blir det ibland 
mildare straff, trots att inte någon kan bevisa att hon har kränkt honom. Även om 
han blir kränkt har han inte rätt att mörda någon. Det är kvinnor som måste vara 
inomhus för att inte riskera att bli slagna eller våldtagna, inte att männen får 
utegångsförbud!  

Av gammal hävd är samhällets syn många gånger att kvinnan fortfarande 
”mannens egendom” och han har rätt att känna sig så svartsjuk, kränkt och arg att 
han kan döda henne och ofta deras gemensamma barns mamma. Det är ett 
synsätt som hänger kvar sedan urminnes tider, tidigare var det en rättighet att 
döda kvinnan om hon hade varit otrogen, mannen hade rätt att aga henne fram till 
1864, våldta kvinnan var tillåtet fram till 1965.  

En fråga man kan ställa sig är; hur många kvinnor dödar sina män efter att ha 
tappat kontrollen då deras män varit otrogna? Män slår, hotar, misshandlar sina 
kvinnor, fysiskt och psykiskt. Sexuellt, ekonomiskt, materiellt våld förekommer 
också ofta jämsides. ( Finns inom homosexuella relationer också). En stark 
fruktan efter hot om våld kan lamslå hela familjen. För att en person ska dömas till 
grov fridskränkning krävs ofta att det ska vara upprepat våld eller hot om våld eller 
kränkningar. ( Grov kvinnofridskränkning är när en man slår en kvinna).Det kan 
alltså pågå i flera år och mannen kommer undan med det. Det finns fortfarande 
en allmän bild av att kvinnan kanske kan ”skylla sig själv” som inte har lämnat 



mannen. En allmänhet som inte känner till det förlopp som följer med våldet, 
hoten och trakasserierna. Tyvärr följer den bilden med in i polishus och rättssalar.  

Hur blir det efter flera års psykisk nedbrytning, dålig ekonomi och att inte vara 
säker på att mannen inte får vårdnaden om barnen, eller att barnen tvingas 
fortsätta att umgås och träffa pappan som slagit och hotat sin familj. För barnen är 
likaså de brottsoffer när dom bevittnar våldet hemma, barnen får också psykiska 
skador. Att aga barn var tillåtet fram till 1979, men man ska inte glömma att 
psykiskt våld skadar lika mycket som fysiskt våld. 

Eftersom våld i nära relation oftast sker i hemmet upplever polisen att det är svårt 
att upptäcka det. Idag har vi så mycket kunskap om våld i nära relation så att det 
är svårt att skylla på att det sker i hemmet. Det finns också ett stort mörkertal vad 
gäller våld mellan partner av samma kön så frågan om modernisering av lagarna 
inkluderar dessa personer också. Våldet och skammen är lika stor för samkönade 
par och deras community är dessutom liten och sårbar. De efterföljande skadorna 
på grund av våld i nära relation är lika oavsett om du är heterosexuell eller 
homosexuell. PTSD, depressioner, magont, ryggvärk med mera.  

Den utsatte har också en väldigt stor bevisbörda framför sig, och regeln är att inte 
någon ska dömas oskyldig, men det måste finnas gränser!!  

Antalet fällande domar gällande fridskränkning har sjunkit. Det beror på 
personalbrist, resursbrist och hög arbetsbelastning samt färre anmälningar. 
Personuppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning har halverats från 30% 
2008 till 16% år 2017. 

Krafttag behöver göras för att ändra denna fasansfulla trend vi har, att kvinnor 
mördas och männen kommer undan med fem sex år för att ”kvinnan har uppfört 
sig provocerande” , för att kvinnan har varit otrogen eller mannen har en sjuklig 
svartsjuka och därför anses ha varit psykiskt instabil? En utredning pågår om att 
ändra straffskalan vad gäller grov fridskränkning och det är bra, men den syn som 
finns idag i samhället som inte går att sätta fingret på måste också belysas. Den 
synen gör att brotten inte döms lika hårda.  

Vi kan föreställa oss om det är vår dotter som blivit mördad, eller vår son som går 
fri eller kommer lindrigt undan för ett mord. Vi måste sluta dalta med mördare, 
våldtäktsmän och kvinnomisshandlare! Det är inte synd om dom. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att uppdra till partidistriktet att 
intensifiera och verka för att våldet mot kvinnor och våldsutsatta ska 
dömas hårdare än idag, det vill säga se över brottsbalken och 
rättsaspekterna inklusive bevisbördan. 

att uppdra till partidistriktet att verka för att gärningsmän som döms för våld mot 
kvinnor ska inte kunna försvara sig med att kvinnan varit provocerande eller 
orsakat mannen psykiska men på grund av exempelvis svartsjuka. 



att uppdra åt partidistriktet att verka för att kvinnors utsaga inte ska ifrågasättas 
på grund av kläder, otrohet, skilsmässa, eller påstådda konflikter med 
mannen. Den förlegade synen måste bort. 

att uppdra åt partidistriktet att verka för att mer resurser anslås till att minska 
våldet mot kvinnor och barn. Åklagare behöver mer tid till att läsa in sig på 
ärendena. 

att se över hur kvinnofridsärenden registreras, idag registreras många som 
exempelvis olaga hot. att anta motionen som sin egen och överlämna den till 
länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

Ing-Marie Elfström och Kenneth Bylund 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-13, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Jerri Bergström 
jerri.bergstrom@gmail.com 
0730683907 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 134 

Tove Sander 

Varje år polisanmäls omkring 30 000 fall av misshandel mot kvinnor och 
ungefär hälften av anmälningarna gäller våld mot den egna flickvännen, 
sambon eller frun. Därtill anmäls årligen 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning 
(upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott som en man 
begår mot en kvinna i en nära relation).Samtidigt uppskattar 
brottsförebyggande rådet att 80 % av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig 
polisanmäls.  

Varje år mördas omkring 17 kvinnor av en man de har eller haft en 

kärleksrelation med.  

Varje dag begås 100 våldtäkter.  

Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma under sin uppväxt. 

Merparten av våldet i nära relationer sker genom att en man utövar våld mot 
en kvinna men våld förekommer i alla sorters parrelationer. En kvinna kan bli 
våldtagen av sin flickvän, en man slagen av sin make och en transkvinna hotad 
av sin pojkvän.  

Var femte ungdom i åldern 16–24 har utsatts för brott av en nuvarande eller 
före detta partner – och unga tjejer uppger oftare att de har blivit utsatta för 
våld i en nära relation än kvinnor över 25 år. 

Motionären har många kloka synpunkter på vad som behöver göras men är 

detaljerad på en 
nivå som inte är rimligt att kongressen beslutar om. Motionärens förslag rör allt 
från förändrad lagstiftning till lagtolkning vilket åligger domstolarna och 
finansiering av åklagarmyndigheten.  

Distriktsstyrelsen anser att mäns våld mot kvinnor måste prioriteras på alla 
politiska nivåer. Vi som innehar förtroendeuppdrag måste ta ansvar för att 
samtalet om mäns våld mot 
kvinnor ständigt är levande i vårt samhälle och att såväl politiska beslut som 
myndighetsbeslut motverkar och förhindrar våld samt skyddar de som utsätts 
eller riskerar att utsättas. Det är vårt ansvar att det allmänna rättsmedvetandet 
präglas av en generell syn på kvinnors och barns rätt att leva utan 
våldsutsatthet.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion nr 134. 

att motionen jämte motionssvaret överlämnas till länsriksdagsgruppen, 

 



regionfullmäktigegruppen och kommunala gruppen.  

  



Nr135 / ID1107 

Motion nr 135 

Inrätta ett regionalt utvecklingsstöd för 

datorspel 
Sundbyberg  

Område: Övrigt 

Motivering 

Nuläge 

Spelutveckling är en tillväxtbransch. Ett tiotal bolag har funnits sedan nittiotalet, 
men långt över hälften av 
alla bolag har registrerats de senaste fem åren. Spelen lanseras direkt på en 
internationell marknad med stark tillväxt och även kompetensförsörjningen 
sker i hög grad på en global arbetsmarknad. Faktorer som 
pekar på fortsatt tillväxt är fler satsningar på regionala kluster med inkubatorer, 
acceleratorer och utbildningar, fler serieentreprenörer som startar nya företag och 
det faktum att vi ännu inte sett effekterna av de senaste årens flera och stora 
investeringar och förvärv. 

Branschens största utmaningar är tillgången på kompetens och tillgång till kapital, 
det senare inte minst i 
tidiga skeden, samt lagar och regler kring digitala marknader som kommer i otakt 
med utvecklingen. Den viktigaste framtidsfrågan handlar om mångfald, både 
bland spelskaparna och spelarna. Även om utvecklingen skett snabbt de senaste 
åren återstår mycket arbete. På längre sikt har dataspel alla förutsättningar för 
mångfald och inkludering, spel erbjuder en möjlighet att lämna sin vardag och 
stiga in i världar där bara fantasin sätter gränserna. Men för att möjliggöra det 
behövs stöd och långsiktigt tänkande. 

I Stocholmsregionen finns över 170 spelföretag men bara en bråkdel av alla 
dessa företag finns i Stockholms län utan trängs inne i Stockholm stad. Stockholm 
fick sin första spelinkubator under 
2017 och 

har tre bolag i inkubatorn. Ett stort underbetyg för Stockholm. Jämför detta med 
Arctic Game Lab, som 
verkar i norra Sverige och är landets snabbast växande spelkluster. Med en 
gemensam plattform för utveckling av nya spelstudior, etableringar, utbildning, 
mötesplatser och investeringar i Norr- och Västerbotten, har klustret blivit en bas 
för framgångsrikt spelskapande i norra Sverige. Från att idén 
föddes 2015 har regionen gått från en handfull till ett 40-tal spelbolag och 
över 200 aktiva professionella spelutvecklare. 

I en bransch som växer föds behov av regionala stödfunktioner, engagemang och 
samverkan med 



utbildningar och lokalt näringsliv. De senaste åren har flera regioner, ofta tack 
vare lokala eldsjälar satsat 
på spelutveckling och lokalt företagande. Satsningar som ger resultat i 
nystartade bolag och arbetstillfällen i hela landet. 

Det finns enorm möjlighet för Sundbyberg, Solna, Botkyrka, Södertälje och andra 
kommuner i Stockholmsregionen att locka redan etablerade men också nya 
företag till sig, men för att det ska bli 
verklighet behöver vi ta efter andra goda exempel i landet och göra vår hemläxa. 
Framtidspartiet i 
Stockholms län måste ha en politik för framtidens tillväxtbransch. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen arbetar för att inrätta ett regionalt utvecklingsstöd 
för spelutvecklare 

Alexander Hallberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gabriel Blomberg 
gabriel.blomberg@socialdemokraterna.se 
0700876852 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 135 

Jens Sjöström 

Distriktsstyrelsen tackar för en viktig motion om hur stockholmregionen kan bli 
bättre på att stärka de kreativa näringarna och i detta fall spelutvecklingen 
specifikt.  

Dataspelsbranschen i Sverige har vuxit kraftigt under många år och Sverige är 
idag ett av de ledande länderna inom sektorn där cirka 99% av spelen går på 
export. År 2018 omsatte branschen drygt 19 miljarder kronor (tredubbling på 5 
år) och hade 7924 anställda utvecklare varav i Sverige 5320 i 384 företag (som 
registrerade AB). Globalt beräknas spelindustrin omsätta 100 miljarder dollar 
och är en av de mest växande näringarna.  

Över hälften av omsättningen i den kreativa sektorn i Sverige är export i form 
av musik, spel, reklam, tv-format och mode, enligt rapporten 
”Innehållsinnovation och internationell tillväxt i kreativa näringar” från år 2015. 
Spelutvecklingen är därför en av Sveriges och Stockholmsregionens viktiga 
tillväxtbranscher. Rapporten pekade bland annat på just svårigheter för 
kreativa sektorn som helhet kring finansiering med mjuka lån och möjligheter 
för delfinansiering av satsningar kring internationalisering och innovation. 



Idag är också rekryteringsproblemen i Sverige något branschorganisationen 
pekar på. I Huvudstadsregionen (Stockholm, Uppsala och Södermanlands län) 
finns idag ca 160 spelföretag (aktiebolag) med cirka 3500 anställda. 

Trots utbildningar inom alla utbildningsnivåer så utexamineras idag färre 
spelutvecklare än vad som nyanställs. Bostadsbrist och svårigheter med 
arbetstillstånd anges också av branschen som stora problem för att expandera. 

Idag finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för spelutveckling genom EU:s 
program Kreativa Europa som löper under åren 2014-2020. Inom ERUF 
(Europeiska regionala utvecklingsfonden) erbjuds möjligheten att också söka 
samarbetsstöd med aktörer i andra länder runt östersjöregionen. Även via 
Tillväxtverket och Almi kan vissa stöd sökas. Dock ska sägas att det finns 
mycket mer att göra, inte minst för att stödja innovatörer i ett tidigt skede. 

I Stockholm startade, som motionären nämner, den första spelinkubatorn inom 
ramen för Sting (Stockholm Innovation & Growth). Tio utvalda spelstartups 
valdes ut att ingå i programmet initialt. Region Stockholm tillsammans med 
KTH (Kungliga tekniska högskolan) och Vinnova är idag Stings huvudpartners.  

Danmark införde år 2017 ett statligt stöd till spelutveckling som en del av det 
danska filmavtalet och utvecklare kan söka stöd på samma sätt som för 
filmproduktion. Något liknande stöd har ännu inte införts i Sverige. 

Distriktsstyrelsen kan konstatera att stödstrukturer för de kulturella Kreativa 
näringarna har varit föremål för flera utredningar och rapporter i vår region de 
senaste tio åren. År 2012 ledde Botkyrka kommun ett arbete med regionalt 
uppdrag och analyserade förutsättningarna och möjliga stödstrukturer i 
Stockholmsregionen. Rapporten Creative Stockholm som involverade en stor 
rad aktörer inom utbildning, forskning, aktörsled, offentlig sektor, statliga organ 
etc vann dock inget större intresse hos den moderatstyrda regionledningen. 
Trots detta arbetade Kulturförvaltningen inom dåvarande Landstinget vidare 
med frågan och har fortfarande idag ett visst pågående arbete. Dock kan 
sägas att den ambition som fanns att skapa en gemensam regional 
stödstruktur för olika kreativa näringar hittills inte blivit av. Ett antal inkubatorer 
finns dock likväl som utbildningar på olika nivåer. 

Distriktsstyrelsen ser därför att förutsättningarna att stödja utvecklingen av 
Kulturella Kreativa näringar och inte minst inom spelutveckling måste ges ett 
större fokus i vår region. Detta är viktigt såväl utifrån kulturpolitisk-, 
utbildningspolitisk- som näringspolitisk aspekt. Det är en viktig del av Sveriges 
tillväxt- och exportpolitik. 

Bidrag och ekonomiskt stöd till för just spelutveckling som bransch faller dock 
inte inom ramen för vare sig kommuner eller landsting/region. Därför föreslås 
motionens att-sats att avslås. 

När Stockholms läns landsting ombildades till Region Stockholm den 1 januari 
2019 var det inte bara ett namnbyte utan också förenat med att antal nya 
uppdrag som tidigare legat inom Länsstyrelsens ansvar. Ett av de nya 
uppdragen var ”regional tillväxt” vilket är en nyckelfråga för den regionala 



utvecklingen. Mot bakgrund av detta och behovet av en utökad struktur för att 
främja spelutveckling och andra Kulturella kreativa näringar föreslår 
distriktsstyrelsen att Regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att inarbeta denna 
aspekt inom ramen för sitt tillväxtpolitiska arbete. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1107. 

att ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att verka för utveckling av de 

Kulturella och kreativa näringarna i Stockholms län, däribland spelutveckling. 

  



Nr136 / ID1011 

Motion nr 136 

Anpassa de för nuvarande för restriktiva 

budgetpolitiska målen till de mer 

expansiva EU-fördragen 

Solna 

Enskild motion 

Område: Övrigt 

Motivering 

Motion E1: Anpassa de för nuvarande för restriktiva budgetpolitiska målen till de 
mer expansiva EU-fördragen. 

Idag har Sverige ett mer restriktivt ramverk för finanspolitiken än det som är tillåtet 
av EUfördragen. Genom att anpassa sina budgetpolitiska mål till EU-fördragen 
skulle Sverige kunna genomföra de nödvändiga statliga investeringarna i 
behövande infrastrukturer, samt möta både klimatkrisen såsom bostadskrisen. De 
senaste fem år har tunga internationella institutioner som IMF, OECD samt EU-
kommissionen beklagat att statliga investeringar ligger på en så låg nivå i Sverige. 
Till skillnad från andra EU-länder har Sverige goda offentliga finanser och 
svenska staten skulle kunna bidra med en mer aktiv roll utan äventyra Sveriges 
finansstabilitet. 

Sveriges ramverk för budgetpolitiken är mer restriktivt än EU-fördragens 
föreskrifter. 

Enligt Kapitel 2 av Budgetlagen (2011:203) måste regeringen både fastställa ett 
överskottsmål för den offentliga sektorns finansiella sparande samt införa ett 
utgiftstak. I praktik har detta inneburit en sträva efter ett överskott av 0.3-05% av 
BNP i statsfinanserna, vilket har framgångsrikt bidragit till att minska Sveriges 
kumulerade offentliga skulder (Maastrichtskulder) till 39% av BNP år 2018, och 
förmodligen även till 35% av BNP år 2019. 
Det svenska budgetpolitiska ramverket är dock mer restriktivt än EU:s ramverk 
som tillämpar ett underskott på 1% av BNP för ett land som har lika låg statsskuld 
som Sverige. Sveriges budgetlag speglar Sveriges sträva efter finansstabilitet 
efter 1990-talets finanskris. Sedan 2008:s finanskris delar dock EU samma 
uppfattning om vikten på sunda offentliga finanser. 
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning (FSSS) har trätt i kraft den 1 januari 
2013. Enligt artikel 3-b) av FSSS anses en medlemslands budget vara balanserad 
så länge underskottet inte överstiger 0.5% av landets BNP. Artikel 3-d) av FSSS 
även tillämpar att ett lands offentliga underskott uppnår 1% av dess BNP, så länge 
de kumulerade offentliga skulder inte överstiger 60% av BNP, vilket är Sveriges fall 
idag. Artikel 3-c) tillämpar även avvikelser från detta mål ”under exceptionella 
omständigheter”, men då får underskottet inte överstiga 3% av BNP. Det är dock 
värt att notera att EU-kommissionen har en bred tolkning av det som menas med 



”exceptionella omständigheter” och Frankrike har exempelvis tillåtits att ha ett 
underskott kring 3% flera år i rad. Det är därför högst sannolikt att EU skulle låta 
Sveriges underskott bli så stort som 3% om de resulterande investeringar var 
avsedda att driva klimatomställningen, vilken är utan tvekan en ”exceptionell 
omständighet”. 
I nuvarande läge har Sverige ett mer restriktivt budgetramverk än det EU 
tillämpar. I dagens ramverk får svenska framtidsinvesteringar endast finansieras 
genom beskattning, vilket är suboptimalt, eftersom svenska staten kan nu låna 
pengar med negativ ränta. 

Separera investeringsbudget och driftsbudget nu när statliga investeringar 
efterfrågas av samtliga aktörer. 
Idag ligger Sveriges offentliga investeringar på ca 2,5% av BNP (100 miljarder per 
år) och finansieras uteslutet genom beskattning istället för skulder. 
Resonemanget bakom är att framtida generationer inte bör belastas med 
återbetalningen av skulder orsakade av dagens politik. Denna ställning är dock 
ifrågasättbar eftersom dagens investeringar i bättre trafikinfrastrukturer (inkluderat 
snabbt tåg), bostadsbyggande och klimatomställningen kommer förvissa gynna 
framtida generationer. Det är därmed rätt att de bär delar av kostnaderna. 
Ställningen att inte vilja belåna staten med ytterligare skulder kan dessutom 
uppfattas som obegriplig i en konjunktur då räntan på statspapper är negativ, dvs. 
att Sverige får betalt för att låna pengar. 
I sin rapport från januari 2018 uppmuntrar EU-kommissionen samtliga 
medlemsländerna att utöka sina investeringar i bl.a. offentliga infrastrukturer och 
bostadsbyggande. I en rapport från november 2017 kom den tyska 
energimyndighet (DENA) till slutsatsen att en lyckad klimatomställning av 
transportbranschen i Europa tack vare bl.a. satsningen på vätgas och 
elektrobränsle kommer att kräva betydande statliga investeringar. I sin 2019s 
utsikt kallar IMF för att länder med budgetöverskott utökar sina statliga 
investeringar. Det finns nu en konsensus bland nationalekonomer att statliga 
investeringar i Sverige bör öka. 
Därför bör Sverige ändra sitt ramverk för budgetpolitiken och det följande 
föreslås: ● Sveriges statsbudget bör liksom kommunernas budget delas i 
en driftsbudget och en investeringsbudget. 
● Överskottsmålet bör endast avse driftsbudgeten. 

● Investeringsbudgeten bör tillämpas så att samtliga budgeten 
(investeringsbudgeten samtdriftsbudgeten) håller sig inom EU-
stabilitetsramverk. 

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 
verkar för att riksdagsgruppen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ge det 
finanspolitiska ramverket lika mycket flexibilitet som de EUfördragen tillämpar det. 
att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att det undersöks 
tillsammans med EU-kommissionen om klimatomställningen skulle kunna 
betraktas som ”exceptionella omständigheter”, vilket skulle kunna tillämpa 
Sveriges underskott att tillfälligt uppnå 3% av BNP för att kunna maxa 
klimatrelaterade investeringar de närmaste 10 åren. 

Motionär: Samuel Gauvain 

Solna, den 20 Oktober 2019 



Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att riksdagsgruppen ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna att ge det finanspolitiska ramverket lika mycket flexibilitet som 
de EU-fördragen tillämpar det 

att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt verkar för att det undersöks 
tillsammans med EU-kommissionen om klimatomställningen skulle kunna 
betraktas som "exceptionella omständigheter", vilket skulle kunna tillämpa 
Sveriges underskott att tillfälligt uppnå 3 % av BNP för att kunna maxa 
klimatrelaterade investeringar de 

närmaste 10 åren 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 136 

Helene Hellmark Knutsson 

Klimatförändringar skapar extrem hetta och torka i vissa länder, som bland 
annat orsakat den omfattande brandkatastrofen som just nu pågår i Australien, 
samtidigt som glaciärerna i Arktis smälter. Vi är i ett läge där vi har tio år på oss 
att lyckas ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi inte klarar det kommer 
framtiden innebära ett enormt lidande för miljontals människor. Djur- och 
växtarter kommer dö ut när jorden görs obeboelig.  

Senast 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, för att åren 
därefter nå negativa utsläpp. Att genomföra en rättvis klimatomställning så 
snabbt som möjligt är den i särklass viktigaste uppgiften för politiken, 
näringslivet och samhället i stort. Vårt land har helt unika förutsättningar att bli 
världens första fossilfria välfärdsland. Det är en av 
Socialdemokraternas viktigaste uppgifter att leda Sverige i klimatomställningen 
och göra den till något vi investerar i gemensamt.  



Det finanspolitiska ramverket är ett verktyg som ska se till att finanspolitiken är 
långsiktigt hållbar och transparent. Men Sverige bedriver idag en mer stram 
finanspolitik än andra jämförbara länder. Precis som motionärerna påpekar så 
kan staten kan använda finanspolitiken för att investera i välfärd och hållbarhet. 
Det kommer vara helt nödvändigt framöver. För om vi inte lyckas med 
klimatomställningen så har vi ingen ekonomi som kan krisa. Politiken får inte 
sätta så snäva ramar att stora investeringar blir ouppnåeliga. 

Att dela upp statens budget i en drifts- och investeringsbudget är ingen ny idé. 
Den har behandlats under partikongressen 2015 och 2017 och avslagits. 
Reglerna för hur en stat redovisar sin ekonomi regleras av OECD och EU. 
Dessa reglerna innebär att alla utbetalningar belastar det året, oavsett om 
utgiften betalas av skatteinkomster eller lån. Oavsett om en investering görs 
med lånade pengar eller med anslag blir effekten på det finansiella sparandet 
exakt samma, eftersom det ökar behovet av att låna (eller minskar sparandet). 
Det syns inte minst i kommunsektorn där man har gjort stora investeringar de 
senaste åren. Trots att man har följt det kommunala balanskravet har 
kommunsektorns finansiella sparande kraftigt minskat. Hela kommunernas 
investeringskostnader räknas in i det finansiella sparandet för hela den 
offentliga sektorn (staten, kommunerna, pensionssystemet samlat) året som 
investeringen i kommunen inträffar. Det beror på att det finansiella sparandet är 
det bästa sättet att beräkna hur mycket ett land (ett lands hela offentliga sektor) 
behöver låna ett särskilt år - vilket är den information investerare (de som 

 



lånar ut pengarna) efterfrågar. 

Rent teoretiskt skulle den svenska staten (även om inget annat OECD-land har 
detta) kunna ha en delad drift- och investeringsbudget, men det skulle sluta i 
exakt samma siffror som idag för den offentliga ekonomin. Dvs. det skapar inte 
något nytt finanspolitiskt utrymme att bokföra på ett annat sätt än idag. 

Dessutom skulle en omläggning av statens redovisning skulle kräva betydande 
resurser och resultatet skulle, enligt OECD som tittat närmare på frågan, bli ett 
system som är svårare att förstå, flyttar makt från valda ledamöter till 
redovisningsexperter och ger en sämre bild av statens finansiella ställning. 
Detta samtidigt som det inte skapar något nytt finanspolitiskt utrymme. Det som 
motionen eg. efterfrågar är därmed ett underskottsmål, vilket bär med sig flera 
problem. 

Socialdemokraterna anser att ett balansmål hade varit att föredra, vilket det 
också finns ett flertal kongressbeslut på. Att däremot övergå till ett 
underskottsmål för med sig flera problem. 

För det första så är det inte långsiktigt hållbart, och vi skulle behöva göra det 
troligt att ordningen är tillfällig. För det andra så tillkommer den parlamentariska 
sidan. Att sänka överskottsmålet från 1 procent till 1/3 procent över en 
konjunkturcykel gjordes av sju partier. Finanspolitiska ramverk behöver vara 
hållbara över en längre tid för att också regeringar av annan färg ska hålla sig 
till dem. För det tredje. Underskottsfinansierade investeringar är i praktiken att 
ta från framtida generationer. Det innebär att vi behöver kunna hävda att vi 
idag är i ett sämre läge idag än vad våra barn och barnbarn kommer att vara i. 
Det är mer troligt att framtida generationer kommer att möta ett större 
investeringsbehov än det vi gör idag.  

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska gå före och visa 
omvärlden att en grön omställning är möjlig utan att behöva skuldsätta sig och 
riskera finansieringen av välfärden. Därför måste vi använda de finansiella 
instrumenten som finns eller utvecklas på både ett ansvarsfullt och klokt sätt 
utan att riskera Sveriges eller kommande generationers möjlighet att investera i 
sin framtid.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå att-sats ID1011:2. att anse att-
sats ID1011:1 besvarad. 

att Stockholms läns riksdagsbänk ges i uppdrag att verka för att det 

finanspolitiska ramverket utvecklas och används på ett sätt som skapar 

förutsättningar för en rättvis klimatomställning  
Nr137 / ID1039 

Motion nr 137 

Vi heter Sverigefinländare  

Enskild 

motion 



Område: 

Övrigt 

Botkyrka  

Motivering 

Sverigefinnar är ett gammalt, kränkande, diskriminerande ord för 
Sverigefinländare. Den rättfärdiga översättningen från Ruotsinsuomalainen är 
Sverigefinländare. 
Finländare i Sverige är ett minoritet men definitionen av oss är kränkande och bör 
ändras till Sverigefinländare. Finska språket är ett minoritetsspråk.  
För många är det okej att benämna oss som finnar och det beror helt på uttrycket 
och benämningen av sverigefinnar. 
De allra flesta som vi idag kallar sverigefinnar är varken ättlingar till medeltida 
skogsfinnar eller krigsbarn. De är istället barn eller barnbarn till de 
hundratusentals finländare som kom till Sverige under 1950- 60- och 70- talet. 
Därför vill vi bli kallade Sverigefinländare. Kampen för att höja finskans status i 
Sverige har också pågått sedan länge. Dock höjs inte statusen av 
diskriminerande ord och felaktiga benämningar. Många Finländare i Sverige 
definierar sig mer som något av kategorierna: Finländare, svenskar, 
sverigefinländare men många avskärmar sig från Sverigefinnar av den enkla 
diskriminerande uttrycket.  

Utlåtande över motion angående vi heter Sverigefinländare 

Styrelsens föredragande: Robert Rasmussen 

Motionären vill att ordet ”finne” ändras till finländare. Ursprunget för ordet är 
delad. Det äldsta sättet (1500-talet) att använda ordet är förmodligen som 
förkortning för finländare som ju på den tiden var en språkgrupp inom landets 
gränser. Ett senare sätt att använda ordet var för att skilja olika typer av personer 
som har sina rötter i Finland och inleddes under 1910-talet. Ordet finländare (eller 
finne) omfattar därmed alla människor från Finland. Ordet sverigefinländare 
(sverigefinne) avser en person med finska som modersmål men som bor i Sverige 
och en person som kallas finlandssvensk en person som har svenska som 
modersmål och som kan bo i Sverige eller i Finland. Sverigefinländare är en 
nationell minoritet i Sverige, men finlandssvenskar är det inte eftersom 
utgångspunkten för de nationella minoriteterna är modersmålet. I fallet med 
finlandssvenskarna anses man inte vara minoritet eftersom man talar dialekten 
östsvenska, där även estlandssvenska ingår. 

Frågan om människor i allmänhet blir kränkta av att kallas ”finne” är inte tydlig. Så 
här skriver Sverigefinska Ungdomsförbundet på sin hemsida: 

”(…) Därtill bedriver vi politiskt påverkansarbete, i syfte att stärka unga 
sverigefinnars mänskliga rättigheter, som tillhörande en nationell minoritet och för 
att främja det finska språkets ställning i Sverige. (…)” 
I sina stadgar skriver Sverigefinska Riksförbundet under § 2 Mål och verksamhet 
att 

”(F)örbundets uppgift är att verka som sverigefinnarnas gemensamma minoritets-, 
intresse- och fritidsorganisation…” 



För att avsluta litterärt kan man gå till Runeberg som skaldar om Sven Dufva: 

"Bra, bra", han ropte, "bra, håll ut, min käcka gosse 
du, Släpp ingen djävul över bron, håll ut en stund 
ännu!  
Det kan man kalla en soldat, så skall en finne slåss.  

Fort, gossar, skynden till hans hjälp! Den där har räddat oss." 

Styrelsen är inte beredd att driva frågan om att ändra språket när ordet ifråga är 
så djupt rotad att även intresseorganisationerna använder ordet. 
Socialdemokraterna ska inte besluta vad en folkgrupp ska kallas, det ska 
folkgruppen göra. 

SiB-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att avslå motionen. att sända 
motionen som enskild till Stockholm läns socialdemokratisk 
partidistriktskongress 2020. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att man arbetar för att ändra i lagtexter 

till den korrekta benämningen Sverigefinländare. att man arbetar för 

att finländare i Sverige benämns som Sverigefinländare. 

att man strävar efter att ändra i lagtexter och byta ut ordet sverigefinnar till 
Sverigefinländare. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län erkänner Sverigefinländare som en 
minoritet i Sverige. 

attman skickar motionen vidare för utredning hos riksdagsgruppen. 

Nina Lehtola 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Robert Rasmussen 
robert.rasmus@outlook.com 
0704838023 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 137 

Sara Kukka-Salam 

Motionären önskar att socialdemokratin ska verka för att begreppet 
Sverigefinnar ersätts med begreppet sverigefinländare då motionären menar 
att ordet ”finnar” är en diskriminerande term. Det är relevant frågeställning som 
berör många i Sverige. I Sverige finns idag uppskattningsvis 700 000 personer 
med släktbakgrund till Finland.  



Till att börja med är det på sin plats att reda ut de olika begreppen som idag 
används för att beskriva personer i Sverige med kopplingar till Finland. De 
vanligaste begreppen är: 
Sverigefinländare, sverigefinne eller sverigefinlandssvensk.  

Enligt Åbo Akademi så är begreppet Sverigefinländare ett samlingsnamn för de 
två grupperna bosatta i Sverige: sverigefinne och sverigefinlandssvensk. 
Sverigefinnar är de personer som bor i Sverige men som härstammar från 
finskspråkiga Finland och deras ättlingar. De har officiellt minoritetsstatus i 
Sverige. Sverigefinlandssvenskar är personer med svenska som modersmål. 
Att sverigefinlandssvenskarna inte är en officiell minoritet beror på att den 
svenska minoritetspolitiken utgår från språkperspektivet och 

 

antidiskrimineringsarbete, och sverigefinlandssvenskar som grupp inte upplevt 
svårigheter med dessa då deras modersmål är svenska.  

I Kai Latvalehtos avhandling ”Finnish Blood, Swedish heart? – Examining 
Second-Generation Swedish-Finnishness” (kan läsas via: 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/158736/latvalehto_kai.pdf? 
sequence=2&isAllowed=y) görs en grundlig genomgång av de olika 
begreppens bakgrund och användning. Det som blir tydligt när man läser 
avhandlingen är att ett och samma begrepp upplevs på olika sätt av olika 
individer och generationer, oberoende av begreppens faktiska bakgrund eller 
betydelse. Forskaren menar att begreppet ”finne” i ordet sverigefinne inte har 
en diskriminerande historisk bakgrund (även om hen medger att termen i 
modern tid ofta förekommit i negativa sammanhang), medan 
intervjupersonerna i avhandlingen tydligt uttrycker att de uppfattar begreppet 
som förnedrande.  

Detta vill distriktsstyrelsen ta fasta vid - upplevelsen. Upplevelser av 
diskriminering är subjektiva och den som känner sig diskriminerad, oavsett 
orsak, äger rätten till sin upplevelse. Det är ingen annan som än den drabbade 
som kan avgöra om hen utsatts för diskriminering eller inte. Detta medför att 
det blir svårt för oss som politiskt parti att avgöra vilket av begreppen för en 
minoritet som är det mest korrekta att använda. 

För att göra så liten skada som möjligt bör vi som politiskt parti se till vad de 
nationella minoriteternas intresseorganisationer använder för benämning av sig 
själva. I detta fall kan vi se att begreppet sverigefinne används av flera 
intresseorganisationer.  
Distriktsstyrelsen tror att om vi ensamt övergår till att använda 
samlingsbegreppet sverigefinländare för att benämna den officiella minoriteten 
sverigefinnar, så finns en risk att förvirring uppstår då begreppet 
sverigefinländare ”formellt” avser en bredare målgrupp än begreppet 
”sverigefinne”. Skulle det dock visa sig att de sverigefinska (en term som 
uppstått på 1990-talet och är kopplat till identitet snarare än modersmål) 
intresseorganisationerna vill se en begreppsförändring i lagtexter och det 
offentliga samtalet så är vi öppna för att verka för en sådan.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 



Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1039. 

Nr138 / ID1025 

Motion nr 138 Område: Övrigt 

En ny ekonomisk politik för flertalet 
Solna 

Motivering 

Motion: En ny ekonomisk politik för flertalet 

Sverige är ett land med allvarliga samhällsproblem. Vi har oacceptabla köer i 
sjukvården, gängkriminalitet och skjutningar, för låga skolresultat, bostadsbrist, 
låga pensioner och otillräckliga klimatinvesteringar. 



Att anställa sjuksköterskor och ge dem en rättvis arbetsmiljö kostar. Poliser 
kostar. Lärare kostar. Investeringar kräver resurser. Om inte socialdemokraterna 
är ett parti för flertalet, om inte vi är det bästa partiet för vanligt folk, välfärden och 
med en tydlig fördelningsprofil så förlorar vi vårt existensberättigande. Det är dags 
för en ekonomisk politik som gynnar flertalet. 

Beskatta de rikaste 

Sverige är idag ett skatteparadis för miljonärer. Internationellt sticker vi ut som ett 
av de länder som tar in minst via förmögenhetsrelaterade skatter och är det land 
som kraftigast minskat sina intäkter från denna typ av skatter sedan 1990-talet. 
Sverige har ingen fastighetsskatt, ingen förmögenhetsskatt och ingen arvsskatt. 
Lägg till en djungel av skatter på kapitalavkastning där den som har kunskap 
kraftigt kan sänka sin effektiva skatt på kapitalvinster. Det här bör vi ändra. 

Skatt på lyxvillor 

Tidigare beskattades villor med 1,5 procent av taxeringsvärdet. Idag är 
procentsatsen 0,75 procent för villor men skatten har ett lågt tak om ungefär 8 
000 kronor och benämns numera som ”fastighetsavgift”. 

Fastighetsbeskattning är på många sätt effektiv. Skattebasen kan inte flytta. 
Skatten minskar inte incitamenten att arbeta. Skatten är mycket 
fördelningspolitiskt träffsäker och skatten bidrar till att bostadsbeståndet används 
mer effektivt. 

En skatt på lyxvillor behöver parera det folkliga missnöje som fanns kring den 
avskaffade fastighetsskatten. En viktig anledning till missnöjet var sannolikt att 
fastighetsskatten kraftigt kunde förändras från år till år. Ett sätt att hantera detta 
skulle kunna vara att begränsa uppräkningen av skatten till max ett par procent 
över inflationstakt, istället för hela värdestigningen av fastigheten. Ett annat 
alternativ är att öppna för att fastighetsägaren ska kunna avstå från att betala 
skatten och låta den vara en skuld kopplad till själva fastigheten som regleras vid 
t.ex. överlåtelse. Ytterligare ett komplement skulle vara att begränsa dagens 
mycket generösa ränteavdrag. 

Den nya skatten på lyxvillor bör träffa landets 1-2% dyraste bostäder. 

Förmögenhetsskatt 

Förmögenhetsskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2007. Idag har Norge, 
Spanien och Schweiz en förmögenhetsskatt. I den internationella debatten har 
skatten en renässans. Skatten har en förespråkare i Piketty och finns med i den 
amerikanska valdebatten där senator Elizabeth Warren har föreslagit den.  

Förmögenhetsskatten i Schweiz är särskilt intressant. Ett av världens rikaste 
länder och hem för några av världens rikaste personer klarar av att ta ut en 
förmögenhetsskatt. Dessutom har Schweiz lyckats bibehålla skatteuttagets andel 
av förmögenheterna och får nu in dubbelt så mycket förmögenhetsskatt som 
andel av BNP som landet lyckades med på 1990-talet. 



Om en förmögenhetsskatt är möjlig i Schweiz varför skulle den då vara 
ogenomförbar i Sverige? 

Skatt på arv och gåvor  

Att Sverige avskaffade arvsskatten framstår i efterhand som mycket udda. 
Internationellt sett är arvs- och gåvoskatter vanliga. USA beskattar arv. Skatten 
finns i dag i 18 av 28 EU-länder, inklusive Storbritannien. Det är utöver bidraget till 
välfärden en ideologiskt önskvärd skatt som motverkar klassamhälle och 
privilegier. 

Kapitalinkomster 

Av Sveriges totala kapitalinkomster går idag runt 90 procent till de 10 procent med 
högst inkomster. Över hälften av kapitalinkomsterna går till landets rikaste 
procent. Det säger sig själv att detta är bedrövligt. 

En ny ekonomisk politik för flertalet 

Utöver riktade skatter mot de som tjänar allra mest behöver den ekonomiska 
politiken förändras. Överskottsmålet har spelat ut sin roll, klimatläget är akut och 
kräver investeringar, värnskatten har avskaffats och skattesmitning är ett stort 
problem. Dessa saker måste åtgärdas.  

Ska vi på allvar lösa samhällsproblem, förbättra välfärden, minska klyftor och vara 
det bästa partiet för flertalet räcker det inte med ord. Vi måste ha tydliga förslag 
för just detta. 

Payam Moula 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmsmöte 2019-11-
20, som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 
  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i 
Stockholms län bör verka för att Sverige inför en ny 
förmögenhetsskatt 

att Socialdemokraterna i Stockholms län bör verka för att Sverige inför en ny skatt 
på arv och gåvor 

att Socialdemokraterna i Stockholms län bör verka för att Sverige inför en ny 
skatt på lyxvillor 

att Socialdemokraterna i Stockholms län bör verka för att Sverige höjer skatten 
för de med allra högst kapitalinkomster 

att Socialdemokraterna i Stockholms län bör verka för att, med tanke på 
värnskattens avskaffande samt sex jobbskatteavdrag, Sverige inför en ny 
skatt på de allra högsta inkomsterna 

att Socialdemokraterna i Stockholms län bör verka för att Sverige avskaffar det 
finanspolitiska överskottsmålet och ersätter det med ett balansmål 



att Socialdemokraterna i Stockholms län bör verka för att Sverige kraftigt 
skärper straffen samt försvårar den grova skattesmitningen 

Payam Moula 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

 

Samlat utlåtande över motion nr 72 och 138 

Partidistriktets utlåtande över motion nr 72 och 138 

Khashayar Farmanbar 

Skatter behövs för att finansiera det vi alla tillsammans har nytta av. 
Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning och 
skattesänkningar är inget instrument för att uppnå detta. 

Motionerna lyfter fram behovet av att införa en rad olika skatter för att 
möjliggöra satsningar på välfärden. Distriktsstyrelsen håller med om att det 
behövs ett nytt och hållbart skattesystem som främjar jämlikhet och hållbarhet, 
men som även möjliggör investeringar som stärker Sverige och svensk 
konkurrenskraft. Den utlovade skattereform som partierna enats om i 
Januariavtalet (JA) blir därmed oerhört viktig. Den nya skattereformen ska 
främja en rättvis fördelningspolitik, leda till ökad sysselsättning, bidra till att 
klimatmålen nås och utjämna ekonomiska klyftor. 

Den borgerliga alliansregeringen avskaffade 2008 den statliga 
fastighetsskatten som ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Det innebar 
att offentlighetens intäkter från fastighets minskade med totalt ca 23% totalt 
inräknad statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Därtill är det 
problematiskt att den kommunala fastighetsavgiften är regressiv, eftersom den 
har ett takbelopp. Det innebär att högt värderade fastigheter betalar lägre än 
den tidigare fastighetsskatten, medan en höjning av avgiften riskerar att slå 
hårdare mot lågt värderade fastigheter. Det vore önskvärt att oavsett om det är 
staten eller kommunerna som tar in en fastighetsskatt eller -avgift att systemet 
inte är regressivt. 

Vid det tillfälle då fastighetsskatten avskaffades hade det rimliga varit att 
avskaffa ränteavdraget, något som Alliansregeringen inte gjorde. Det kan 
argumenteras att avskaffandet av statliga fastighetsskatten i kombination med 
bibehållet ränteavdrag har i hög grad bidragit till kraftigt höjda bostadspriser 
och kraftig skuldsättning av hushållen för sina bolån. I en del fall finns det fog 
att ställa sig den fråga som motionärerna ställer, nämligen varför staten ska 



subventionera de rikas lån. Samtidigt skulle det inte vara helt sant då det i 
varför staten ska subventionera de rikas lån. Samtidigt skulle det inte vara helt 
sant då det i 

storstadsregionerna finns många som har möjlighet att ha kvar sin bostad pga 
ränteavdragen, då de har dragit på sig alltför stora låneskulder. 

Därför är den valda vägen att först minska lånesättningen genom bl.a. lånetak 
och amorteringskrav för att därefter under kontrollerade former pysa ut den 
prisbubbla som har uppstått på bostadsmarknaden en omdömesgill väg. 
Samtidigt bör ränteavdraget på sikt och stegvis avskaffas. 

Distriktsstyrelsen håller med motionärerna om att höginkomsttagare måste 
betala mer i skatt och att kapitalbeskattningen i Sverige idag är för låg. Men i 
detta skede bör vi inte låsa fast oss vid enskilda skattesatser eller skatteuttag, 
utan i första hand driva på för en inriktning och principer. Därmed avslås de 
specifika att-satserna i dessa motioner. 

Partikongressen 2015 fattade beslut om att ersätta överskottsmålet med ett 

balanskravsmål. 
Något som också nyligen framfördes av finansministern. Distriktsstyrelsen delar 
partikongressen bedömning och ser inte behovet att ersätta balanskravsmålet 
med ett mål kopplad till statsskulden. I grunden handlar det om att en stat 
måste ha tillräckligt med skatteintäkter för att klara av sina utgifter. I det fall 
staten styrs med ett de facto underskottsmål, skulle våra medborgares väl och 
ve och hela vårt reformutrymme vara beroende av andras godtycke. De som far 
mest illa i sådana lägen är de i störst behov av offentlighetens stöd och det 
starka samhället. 

Den tre-åriga utgiftstaket som sätts i vårpropositionen ger en rimlig möjlighet att 
ha ett ramverk som över tiden är relevant och förutsägbar. Att frångå dessa 
principer skulle snarare leda till sämre möjlighet till god ekonomi, vilket skulle 
ge sämre reformutrymme, vilket skulle slå hårdast mot de som behöver det 
mest. Därmed skulle dessa förslag direkt motverka det som motionärerna och 
distriktsstyrelsen önskar, dvs medborgarnas ökade tilltro till samhället att lösa 
våra samhällsproblem. 

Därtill är det värt att påpeka att distriktskongressen inte fattar beslut om 
införandet eller avskaffandet av skatter, eller det finanspolitiska ramverket då 
det är riksdagen som har det mandatet. Därför är det enda korrekta hanteringen 
av motion ID1027 är att föreslå kongressen att avslå motionens samtliga att-
satser, även i de fall som distriktsstyrelsen kan dela motionärens andemening 
enligt ovan. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att avslå motion ID1027, att-sats ID1025:1, ID1025:2, ID1025:3, 

ID1025:4. att anse att-sats ID1025:5, ID1025:6, ID1025:7 

besvarad. 
Nr139 / ID1127 



Motion nr 139 

Digitalisering i offentlig sektor-personlig 

service4 

Upplands-Bro  

Område: Övrigt 

Motivering 

Digitalisering i offentlig sektor –personlig service, enkelt för alla användare, 
säkerhet Bakgrund 
Förtroendet för offentlig sektor och dess myndighetsutövning är central för 
demokratisk utveckling. Idag hänvisas, alltför ofta, enskilda medborgare enbart till 
kontakter med myndigheter via digitala media. Det är inte trovärdigt när 
myndigheter inte ger personlig hjälp till medborgare utan hänvisar till att de kan få 
hjälp på biblioteket eller av släktingar och vänner. Myndigheters tjänstemän har 
ett ansvar för att säkerställa att alla får en likvärdig behandling och att 
sekretessfrågor hanteras korrekt. Beslut måste kunna förklaras. 
Många digitala system som myndigheterna idag använder är uppbyggda i syfte att 
stödja intern ärendehantering och administration – inte för att säkerställa att de är 
lätta att använda för den som inte väl insatta i ett visst system. Användningen av 
digitala lösningar bygger idag på att du själv har dator och programvara som är 
uppdaterade, dvs om myndigheten uppgraderar sin digitala miljö måste även 
allmänheten göra det. 
Bildandet av Digitaliseringsmyndigheten och andra insatser för att stödja 
myndigheter i att utveckla digitala lösningar som är lätta att hantera för användare 
är välkommet. Centralt är att säkra rätten för medborgare att ha personlig kontakt 
med tjänstemän och att frågor om personlig integritet samt cybersäkerhet 
undersöks noga, t ex i samråd med Upphandlingsmyndighet och Myndigheten för 
samhällskydd och beredskap (MSB) samt SKL Förslag 
Digitala system i offentlig sektor måste ha en integrerad syn på användare och 
utformas så att de underlättar både för tjänstemän och användare utanför 
organisationen. De måste också ta ett samlat grepp på frågor som rör personlig 
integritet, sekretess, cypersäkerhet samt en rättssäker och likvärdig hantering av 
ärenden. Digitala lösningar ska underlätta för tjänstemännen att ha personlig 
kontakt med medborgare. Det är också centralt att lösningar tas fram i samråd 
med representanter för alla användare. Självklart måste dessa krav vara tydliga 
vid varje upphandling och följas upp regelbundet. 
Vi föreslår därför distriktskongressen besluta  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att - Att alla medborgare ska ha rätt till 

personlig kontakt med handläggare på myndigheter. 

att - Att myndigheter ska säkerställa att digitala lösningar utformas så att 
ärendehanteringen underlättas i alla steg. 



att - Att frågor om personsekretess och cybersäkerhet alltid ges särskild 

uppmärksamhet. att - Att tillgång till god offentlig service ska säkras i hela landet 

och för alla. 

Maikki Lemne 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-12-02, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Mary Svenberg 

Socialdemokraterna@upplandsbro.mail.telia.com 

0768044555 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 139 

Khashayar Farmanbar 

Motionen tar upp en av vår tids viktiga frågor. Vårt samhälle utvecklas och 
förändras ständigt. Efter 1900-talets industrialism ser vi ett nytt paradigmskifte i 
2000-talets digitalisering. Det är en snabb utveckling som för med sig stora 
möjligheter. På samma sätt som boktryckarkonsten och ångbåten förändrade 
samhällsutvecklingen i grunden har digitaliseringen möjlighet att förändra vårt 
samhälle. Idag finns det teknik och arbeten som vi inte hade kunnat förutspå för 
20 år sedan. 

För att kunna vara del av, dra nytta av och styra utvecklingen i den 
digitaliserade tidseran behövs fastlagda principer och strukturer för att lyckas. 
Den viktigaste principen är att digitaliseringen måste utgå från människan. Det 
är hur väl vår nya tidsera kan svara upp mot de mänskliga behoven som ska 
vara vägledande. 

Den nya digitaliseringsmyndigheten är en god start för att skapa struktur för att 
understödja en hållbar digitalisering med människan i centrum. Den danska 
myndigheten 
”Digitaliseringsstyrelsen” startades redan 2011 och har idag över 200 personer 
anställda vilket har bidragit till den positiva resa som Danmark har gjort inom 
digitalisering i offentlig sektor. 

Motionären föreslår att varje medborgare ska ha rätt till personlig kontakt med 
handläggare på myndigheter. Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt och 
konstaterar att digitaliseringen innebär kraftigt förbättrade möjligheter att få 
personligt anpassad service och kontakt på den egna villkor. Detta är något 
som vårt parti eftersträvar och ämnar fortsätta kämpa för. Distriktsstyrelsen vill 
se en lösning med ”digitalt först” inom offentlig sektor. Det innebär att 
myndigheter och andra offentliga aktörer har som standardläge att använda 
digitala lösningar, men ger möjlighet för de medborgare som vill att anmäla att 
de föredrar en icke-digital lösning. 



Distriktsstyrelsen konstaterar också att våra partiföreträdare i varje steg jobbar 
för att digitalisad ärendehantering blir mer användarvänligt och underlättar 
arbetet. Dock är vi ödmjuka att detta inte alltid blir resultatet men vi fortsätter 
kämpa för att det ska bli så.  

Frågorna om personlig integritet, sekretess och cybersäkerhet är helt 
avgörande för att vi ska kunna stå upp för en god rättsstat, och skapa 
förtroende för den offentliga sektorn i en digital tidsera. För detta behövs en 
politik och lagstiftning som sätter ramar och riktlinjer. Därför behöver arbetet 
med politikutveckling och lagstiftning kring detta prioriteras. 

Digitaliseringen får inte skapa nya klasskillnader, eller ställa människor utanför. 
Därför är 

 

tillgången i hela landet och för alla helt centralt. Här finns det två avgörande 
punkter som sticker ut som ansvarsområden: 

1. Att bygga ut tillgången till höghastighetsinternet i hela landet. Det 
innebär inte minst fiberoch kabeldragning i massor med byar och på 
landsbygden. 

2. Tillgång till en enhetlig, gemensam e-legitimationslösning som kan 
användas av allainvånare och fungerar användarvänligt, säkert och enhetligt. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att bifalla att-sats ID1127:3, ID1127:4. att 
anse att-sats ID1127:1, ID1127:2 besvarad. 

att att motionen jämte dess utlåtande skickas till länsriksdagsgruppen, 

regionsfullmäktigegruppen och kommunala gruppen för bevakning och vidare 

arbete. 

  



Nr140 / ID1116 

Motion nr 140 

Tjänstepensionsinbetalningar till 

nämndemän 

Ekerö  

Område: Övrigt 

Motivering 

Motionen handlar om verka för att inkomstbortfall vid förlorad arbetstjänst även 
kompenserar för förlorad tjänstepension vid tjänstgöring som nämndeman. 
Nämndemannasystemet bygger på en grundläggande uppfattning om att 
nämndemännen ska vara allmänhetens representanter vid domstolarna. Därför 
behöver nämndemännen i sin sammansättning så långt som möjligt avspegla 
förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön samt socioekonomisk och etnisk 
bakgrund. Ett av de största problemen vad gäller 
representativitet är att dagens nämndemän är avsevärt äldre än ett genomsnitt av 
befolkningen Nämndemännen utses i allmänhet av kommun- och region-
/landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. 
Om en nämndeman får löneavdrag eller annan inkomstförlust betalas ersättning 
för inkomstförlusten som uppkommer på grund av uppdraget, dock räknas inte 
inbetalningar till tjänstepension in i inkomstförlusten. Arvodet som utgår grundar 
rätt till sjukpenning och allmän pension men dock inte till tjänstepension. Detta är 
något som särskilt drabbar yngre nämndemän då inbetalningarna till 
tjänstepensionssystemet är särskilt viktigt i början av arbetlivet.  
Tjänstepensionen ger de flesta löntagare en mycket tryggare ekonomi efter 
pensionen. För unga idag har tjänstepensionssystemet i normalfallet 
avgiftsbaserade lösningar, vilket gör att deras pensioner minskas kraftigt vid 
tjänstgöring som nämndemän. Förlusten av inbetalningar till 
tjänstepensionssystemet för många yrkesgrupper ligger på 30 % av den 
minskade lönegrundande inkomsten då det är den sista andelen av inkomsten 
och tjänstepensionsinbetalningar som försvinner vid ett löneavdrag. Detta innebär 
att för en ung människa som tjänstgör som nämndeman istället för att vara på sitt 
arbete riskerar att få en avsevärt mindre trygg ekonomi efter pensionen. Effekten 
för äldre arbetstagare mer svårbedömd då tjänstepensionen i normalfallet är 
förmånsbestämd och baseras bland annat på tjänsteår.  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
verkar för att ändra i Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och 
vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. 

så att inkomstbortfall vid förlorad arbetstjänst även kompenserar för förlorad 
tjänstepension vid tjänstgöring som nämndeman. 



Per Sjödin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-11, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 
Kontaktperson: Per Sjödin 
socialdemokraternaekero@gmail.com 
076-8510823 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 140 

Tove Sander 

Systemet med nämndemän bygger på grundidén att folket ska vara 
representerat vid domstolarna för att rättstillämpningen ska präglas av det 
allmänna rättsmedvetandet. Nämndemannakåren behöver därför i sin 
sammansättning återspegla förhållandena i samhället avseende såväl ålder 
som kön och etnisk bakgrund. Därav är det som motionärerna anför av stor 
betydelse att den yrkesverksamma delen av befolkningen ges rimliga 
förutsättningar att åta sig nämndemannauppdrag.  

Distriktsstyrelsen ser inte att det är möjligt att konstruera ett ersättningsystem 
som tillgodoser alla tänkbara behov som landets löntagare har. För den med en 
tillsvidareanställning med fast lön är rådande systemet med ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst välfungerande medan det fungerar sämre för den egna 
företagaren, mäklaren med provisionsbaserad lön, konsulten som avstår 
uppdrag och löntagaren med tjänstepension.  

Distriktsstyrelsen tror inte att det är görligt att skapa ett system som på ett 
rättvist sätt kan tillgodose alla dessa behov och tror att det vore bättre att höja 
dagsarvodet och avskaffa halvdagsarvodet. På så sätt skulle alla nämndemän 
få en generell ökning av ersättningen som kan kompensera för andra bortfall. 
Distriktsstyrelsen är dock inte beredd att låsa fast sig i vilket belopp som är 
rimligt utan anser att det bör utredas och att det samtidigt utreds hur en årlig 
uppräkning kan se ut.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att 

avslå motion ID1116. att motionen jämte motionssvaret 

överlämnas till länsriksdagsgruppen.  
Nr141 / ID1111 

Motion nr 141 

Stärk den socialdemokratiska 

kulturpolitiken i 

Region Stockholm 

Norrtälje  



Område: Övrigt 

Motivering 

Socialdemokraterna kan med stolthet blicka tillbaka på hur partiet under slutet av 
1960- och början av 1970-talet skapade Sveriges kulturpolitik. En kulturpolitik som 
på många sätt har varit och är unik i ett internationellt perspektiv. Modellen bygger 
på att den statliga, den regionala och den kommunala nivån delar ansvaret för 
den offentliga kulturpolitiken. Kultur är en av Region Stockholm fyra 
kärnverksamheter, vid sidan om sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. 
Men vi är inte nöjda. Region Stockholm ligger allra lägst av alla regioner i Sverige 
vad gäller satsningar på kultur och det är otydligt vad som skiljer vår 
socialdemokratiska regionala kulturpolitik från det borgerliga styrets. Det är dags 
för socialdemokraterna i Stockholmsregionen att lyfta kulturpolitiken och göra den 
till en central del av arbetet för en jämlik, hållbar och inkluderande region och 
strävan efter att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva 
storstadsregion.  

Stockholmsregionen är den snabbast växande i Europa. Men regionen är allt mer 
polariserad, det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan olika kommuner och 
stadsdelar. Klyftorna har vuxit under lång tid och fortsätter att växa. Människors 
tillgång till kultur är idag en klassfråga. Det sociala arvet spelar stor roll för hur 
människor har möjlighet att utöva eller ta del av kultur. Ju högre inkomst och 
utbildning du eller din familj har, desto mer sannolikt är det att du läser, ser filmer, 
går på teater och konserter. 

Det finns politiska partier i Sverige idag som vill använda kulturen i sitt 
nationalistiska och auktoritära projekt. Vi socialdemokrater vill tvärtom. Kulturen 
ska omfamna mångfalden och visa på den inneboende kraft som finns i olika 
uttrycksformer och erfarenheter. Vi vill genom socialdemokratisk kulturpolitik se till 
att alla kan vara kreativa och kritiskt tänkande människor som med kraft deltar i 
ett solidariskt och demokratiskt samhällsbygge. Att tillgängliggöra kultur för alla 
och att utjämna skillnaderna mellan de som har det med sig från hemmet och de 
som inte har det, att bildning, konst, kultur och kulturmiljö tillgängliggöras och 
förmedlas för alla, det är grunden i den socialdemokratiska kulturpolitiken.  

Västra Götalandsregionen är den region som idag satsar allra mest på kultur, med 
685 kronor per invånare, medan Region Stockholm är den region i Sverige som 
satsar allra minst på kultur, med 237 kronor per invånare. Region Stockholm ger 
också lägst stöd av alla regioner till folkbildningen som är en av de krafter som är 
bäst i samhället på att stärka den sociala sammanhållningen, inkludera och skapa 
goda livschanser för alla. Till detta ska läggas att 11 av regionens 26 kommuner 
har nollat de generella stöden till studieförbunden (samtliga borgerliga). Så trots 
de stora ojämlikheterna och behoven i regionen, har kulturen och folkbildningen 
väldigt svåra förutsättningar här.  

Vi ser med oro på att den regionala kulturpolitiken allt mer har kommit att 
nedprioriteras under senare år inom partiet. Det är dags för en uppvärdering av 
kulturpolitiken som en viktig del av välfärden. Att satsa på kulturområdet är en 



investering i ett integrerat samhälle, aktiva och tillitsfulla medborgare samt ett 
minskat utanförskap. Tro och Solidaritet i Norrtälje vill se en riktig satsning på 
kulturområdet och målsättningar som ligger långt över dagens bleka insatser. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att tillsätta en kulturpolitisk arbetsgrupp med 
uppdrag att i en öppen och transparent process i samordning mellan Stockholms 
läns partidistrikt och Stockholms stad ta fram ett kulturpolitiskt program för Region 
Stockholm, som ska vara klart i god tid före regionvalet 2022, att utifrån det 
kulturpolitiska programmet ta fram ett tydligt reformförslag för kommande 
kulturpolitiska regionala insatser under perioden 2022-2026. att utifrån det 
kulturpolitiska programmet ta fram ett tydligt reformförslag för kommande 
kulturpolitiska regionala insatser under perioden 2022-2026. 

attmotionen skickas vidare till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen 

Ingrid Markström 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Hanna Stymne Bratt 

norrtalje@socialdemokraterna.se 

0703447073 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 141 

Sara Kukka-Salam 

Motionären lyfter det angelägna ämnet om kulturens förutsättningar i 
Stockholms län. 

Motionären lyfter riktigt hur viktig kulturen är för att skapa ett integrerat 
samhälle med aktiva medborgare.  

”Kultur är ingen prydnad. Kultur och konst är frigörande och bidrar till mänsklig 
växt och gemenskap. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar 
och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets 
utveckling. Vi vill ge den lekande, lärande, diskuterande och skapande 
människan goda förutsättningar. 

Socialdemokraternas kultursyn utgår från alla människors lika värde. Den 
svenska modellen bygger på att du, oavsett din bakgrund, ska kunna 
förverkliga dina drömmar och nå din fulla potential. Alla måste kunna ta del av 
och själv få möjlighet att skapa kultur för att leva ett gott och meningsfullt liv. 
Därför måste kulturen vara tillgänglig för alla. Det handlar om allas rätt till 
respekt, om rätten att få delta och höra till, om allas rätt till orden, till bildning 
och skapande.” 



De två ovanstående styckena inleder det socialdemokratiska nationella 



kulturpolitiska programmet som togs fram år 2018 på uppdrag av den 
nationella partikongressen 2017. De fångar kärnan i den socialdemokratiska 
synen på kulturen – som en rättighet för alla att ta del av. I samklang med vårt 
nationella kulturpolitiska program så anser distriktsstyrelsen att det är 
angeläget att kulturen i Stockholms län görs tillgänglig för alla. Det är särskilt 
viktigt att den socialdemokratiska kulturpolitiken tydliggörs i en tid då 
kulturpolitiken är under hot av auktoritära rörelser som i våra parlament vill 
begränsa den fria kulturen.  
Distriktsstyrelsen anser att det nationella kulturpolitiska programmet ger en god 
ideologisk vägledning även för oss som är verksamma i Stockholmsregionen. 
Vi delar dock motionärens syn på att kulturpolitiken måste stärkas även i vår 
region och att ideologiska program måste konkretiseras genom reformförslag.  

Distriktsstyrelsen förväntar sig att alla som har ett förtroendeuppdrag ägnar tid 
för att politikutveckla inom sitt uppdrag. Politikutveckling ska ingå som en 
naturlig del av att inneha ett förtroendeuppdrag. Vi ser därför det som en 
skyldighet för alla S-personer som sitter i regionens kulturnämnd att under 
mandatperioden arbeta fram en regional kulturpolitik med konkreta 
reformförslag i god tid före valet 2022. Kulturnämnden i regionen består av 
Sledamöter från både Stockholms läns partidistrikt och Stockholms stads 
partidistrikt. Vi ser således dessa ledamöter som den naturliga grupperingen 
för att leda ett sådant politikutvecklingsarbete. Med detta sagt, så ser vi därför i 
nuläget inget behov av at tillsätta en arbetsgrupp för att politikutveckla på 
kulturområdet i regionen. Vi vill även poängtera att man som förtroendevald 
har en skyldighet att vara lyssnande mot partiorganisationen. Man företräder 
inte bara stockholmarna utan även partiets medlemmar. Vi förväntar oss därför 
också att de S-förtroendevalda som i regionen idag arbetar med 
politikutvecklingen på kulturområdet gör sin process så transparent som möjligt 
så att så många medlemmar som möjligt kan delta med sina perspektiv.  

Distriktsårskongressen avgör vilken ideologisk grund som vår politik skall bygga 
på i region Stockholm. Distriktsstyrelsen uppmanar därför alla medlemmar som 
vill forma vår politik där att skicka in motioner med förslag på konkreta S-
reformer på kulturområdet till kommande distriktsårskongresser. De motioner 
som bifalls blir ypperliga underlag för våra företrädare i regionen att använda sig 
av i reformarbetet.  

Vidare uppmuntrar vi från distriktsstyrelsen skapandet av fler 
kommunövergripande nätverk inom olika politikområden. Förra 
mandatperioden 2018-2022 fanns ett nätverk för alla socialdemokratiska 
gruppledare i våra olika kommuners kulturnämnder. Gruppen träffades tre-fyra 
gånger varje år för att utbyta erfarenheter av kulturpolitiken i våra olika 
kommuner i länet. Alla kommuner äger initiativrätten till att starta liknande 
nätverk och vi hoppas att många tematiska nätverk skall uppstå under denna 
mandatperiod.  

Slutligen så vill distriktsstyrelsen passa på att ta tillfället i akt i detta motionssvar 
att påminna alla om att det i dagsläget i partidistriktet även ett 
politikutvecklingsarbete vid sidan av det som görs av de olika nämndpolitikerna 
i regionen. Det sker i nuläget på områdena miljö- och klimat (leds av Sara 
Kukka-Salam), regional tillväxt (leds av Lars Bryntesson), sjukvård (leds av 



Victor Harju) och psykisk ohälsa (leds av Liselott Vähermägi). Vi uppmanar alla 
intresserade medlemmar att ta kontakt med vederbörande sammankallande för 
att delta i politikutvecklingsarbetet. Tex så startades under 2019 ett 
”Miljönätverk” som träffas regelbundet och arbetar med att att ta fram konkreta 
reformförslag på miljö- och klimatområdet som alla kommuner i Stockholms län 
ska kunna gå till val på 2022.  

Distriktsstyrelsen tackar motionären för att ha lyft den viktiga frågan om 
politikutveckling på kulturområdet. Vi ser fram emot att under mandatperioden ta 
del av flera konkreta reformförslag på området som ett resultat av regionens 
politikutveckling.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att bifalla att-sats ID1111:3. att avslå att-

sats ID1111:1, ID1111:2. 

  



Nr142 / ID1076 

Motion nr 142 Område: Övrigt 

Ge tillbaka elnäten till folket 
Täby 

Motivering 

Monopolet vill alltid maximera sina vinster och tar därför ut ett högre pris än på en 
konkurrensutsatt marknad. Konsumenterna blir lidande, och vi får en ineffektiv 
resursanvändning. Exempelvis oljebolag (t.ex. OPEC) när priser på 
världsmarknaden börjar sjunka så brukar de utvinna mindre olja, vilket pressar 
upp priserna och leder till större vinster igen.  

Att aktiebolaget som huvudregel ska bedrivas med vinstsyfte kan utläsas ur 
stadgandet i 3 kap. 3 § Aktiebolagslagen. Bestämmelsen stadgar att: ”Om 
bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst till 
fördelning mellan aktieägarna, skall detta anges i bolagsordningen. I så fall skall 
det också anges hur bolagets vinst och behållna tillgångar vid bolagets likvidation 
skall användas.”. Bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören, ska 
inom ramen för bolagets verksamhet, beakta och investera i varje tänkbart 
”intresse” så länge nuvärdet av denna investering är positivt.  

Monopolmarknader hanteras därför bäst av det offentliga eller allmännyttiga då de 
inte eftersträvar vinstmaximering, utan deras uppdrag är att uppfylla ett 
allmänintresse på effektivaste sätt.  

Elnät är ett av flera naturliga monopol (ex. infrastruktur av olika slag, elnät, 
järnvägar osv.), där det inte är gynnsamt att flera aktörer är med och producerar 
för de kan aldrig producera mer effektivt än en enda aktör.  

Privata bolag är därför inte lämpliga ägare av naturliga monopol eftersom det 
innebär en intressekonflikt liknande den som finns inom vård, skola och omsorg. 
Vems eller vilkas intressen sätts i högsätet, konsumenternas eller aktieägarnas?  

De enorma skillnaderna i nätavgifterna beroende på var man bor visar tydligt på 
att dagens system är djupt orättvist och oskäligt. Trots skärpt lagstiftning så har 
nuvarande regelverk visat sig vara tandlöst och otillräckligt för att komma till rätta 
med riskkapitalisternas och pensionsfondernas övervinster på elnätsmarknaden. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
ska verka för att de allmänna distributionsnäten för elektrisk energi ska ha 
allmännyttigt huvudmannaskap 

Jan Aspefjord 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-28, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 



Kontaktperson: Magnus Kortell 

magnus.kortell@gmail.com 

0706975701 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 142 

Sara Kukka-Salam 

Motionären lyfter det aktuella ämnet om elförsörjningen och elnäten i Sverige. 
Motionären föreslår att de allmänna distributionsnäten för elektrisk energi ska 
ha allmännyttigt huvudmannaskap.  

Elmarknaden i Sverige är komplex med flertalet olika aktörer. Motionssvaret 
inleds därför med en beskrivning av hur elmarknaden fungerar idag och 
avslutas med ett resonemang om motionärens förslag.  

Något förenklat så har elmarknaden tre viktiga aktörer: (a) elproducenter, (b) 
elhandelsföretag och (c) elnätsföretag. Elproducenter producerar el i sina 
kraftanla  ̈ggningar. Huvuddelen av produktionen i Sverige utgo ̈ rs av ka ̈ 
rnkraft och vattenkraft, men den fo ̈ rnybara elen o ̈ kar. Elhandelsföretagen ko ̈ 
per in el fra ̊ n elproducenter, via elbo ̈ rsen och/eller fra  ̊n andra elhandelsfo ̈ 
retag, och sa ̈ ljer el i olika avtalsformer till elanva ̈ ndare i konkurrens med 
andra elhandelsfo  ̈retag. Eldistributörer äger och utvecklar elnäten och 
ansvarar fo ̈ r att elen transporteras fra ̊ n produktionsanla ̈ ggningarna via 
elnäten till kunderna. En del fo ̈ retag, som Vattenfall, a  ̈r akto  ̈rer inom alla 
dessa omra ̊ den, medan andra akto ̈ rer har specialiserat sig på na ̊ gon av 
uppgifterna.  

I Sverige kan alla elkunder fritt välja vilken elleverantör (b) de vill, men själva 
överföringen av elen sker via det elnätsföretag (c) som äger elnätet där kunden 
bor. En kund kan således inte själv avgöra vilket elnätsföretag de vill använda. 
Modellen innebär att alla elanvändare är kund till två företag på elmarknaden – 
ett elhandelsföretag som handlar upp el och ett elnätsföretag som distribuerar 
elen hem till kunden. Ibland kan dessa ingå i samma koncern, men det är alltid 
två olika företag.  

I Sverige har vi tre typer av elnät  

För att förenkla förståelsen för de tre olika slags elnäten så görs en jämförelse 
med bilvägar. Stamnät (1), kan liknas vid motorvägar där stora mängder el kan 
överföras långa sträckor. 
Dessa ägs av staten och förvaltas av det statliga affärsverket Svenska kraftnät. 
Regionnät (2), kan liknas vid riksvägar där elen transporteras till städer, tätorter 
och till vissa större industrier. Lokalnät (3), kan liknas vid stadsgator, 
distribuerar elen ända hem till kunden. Medan stamnätet förvaltas av statliga 
Svenska kraftnät så ägs och drivs lokal- och regionnäten av cirka 170 olika 
elnätsföretag som kan vara både privata och kommunala. Storleken på dessa 
företags elnät varierar kraftigt. Det minsta företaget har cirka 3 km ledning 
medan det största har mer än 115 000 km ledning. Totalt omfattar det svenska 



elnätet 620 000 km, varav 260 000 km är jordkabel. Några av de störta 
elnätsföretagen är Ellevio, Vattenfall och E.ON.  

Elnätsmarknaden är ett reglerat monopol 



Varje elnätsföretag har ett monopol inom ett avgränsat geografiskt område. Det 
beror på att det är mycket dyrt att bygga och underhålla elnät och det är därför 
inte samhällsekonomiskt motiverat att bygga parallella elnät inom ett och 
samma område. På elnätsmarknaden uppstår, som motionären beskriver, 
alltså ett naturligt monopol.  
Monopolmarknader medför alltid en risk för att kunder utnyttjas då de inte kan 
byta till annan distributör. För att värna kundernas intresse reglerar och 
granskar statliga Energimarknadsinspektionen elnätsföretagens verksamhet 
bl.a. prissättningen.  

Förhoppningarna av 90-talets privatisering av elmarknaden har inte infriats  

På 90-talet så avreglerades elmarknaden. Förhoppningarna med avregleringen 
var att effektivisera verksamheten och att konkurrensen skulle leda till lägre 
elpriser för hushållen. På den avreglerade elmarknaden som trädde ikraft den 1 
januari 1996, och som öppnades på allvar den 1 november 1999, har 
elkonsumenten rätt att fritt välja elhandelsföretag men inte elnätsföretag. Det 
elpris som en genomsnittlig lågspänningskund i Sverige betalar består till ca 40 
% av den konkurrensutsatta kostnaden, resten av elpriset består av kostnader 
för nätöverföringen ca 20 % av skatter samt avgifter ca 40 %. Kostnaden för 
nätöverföring beror på var i landet kunden bor och på boendeformen.  

Över tjugo år har gått sedan privatiseringen och de stora förhoppningarna om 
effektivitet och bättre priser har inte realiserats. Avregleringen av elmarknaden 
har kritiserats hårt av flera aktörer, inte minst av Elektrikerförbundet som i sin 
rapport ”En avreglerad elmarknad: Vem får betala priset?” belyser flera av de 
negativa utfallen av avregleringen.  

Elektrikerförbundets rapport visar att arbetsplatsolyckorna ökat efter 
avregleringen. Detta beror inte minst på att branschen idag använder sig av 
flera led av underleverantörer för att underhålla elnäten. Före avregleringen så 
var det elnätsföretaget som ägde elnätet som också genomförde underhållet. 
Idag används mer eller mindre seriösa underleverantörer.  

Elektrikerförbundet menar att avregleringen av elnäten har inte lett till en sund 
konkurrens mellan många jämnstarka aktörer, utan att marknaden istället blivit 
en dysfunktionell oligopolmarknad med några stordrakar som helt dominerar 
marknaden. Enligt dem så har 70% av nätbolagen höjt sina avgifter samtidigt 
som nödvändiga investeringar och uppdateringar av elnäten uteblivit. Priset 
skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. Prishöjningarna har t.o.m. 
diskuterats i domstol och till fd energiministern Ibrahim Baylans besvikelse gav 
domstolen elnätsföretagen rätt i deras prishöjningar. Domstolsutslaget ledde till 
att den S-ledda regeringen beslutade att ge Energimarknadsmyndigheten ö 
kade resurser fö r att fö rhindra att kunder ska drabbas av oskäliga 
prishöjningar och man gav 
Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda vad som ä r en rimlig 
avkastning inom elnä tbranschen. Att regeringen varit tvungen att ta till 
sådana åtgärder tyder på att avregleringen inte fungerat som tänkt.  

För den som är bekant med klassisk nationalekonomisk teori kommer detta inte 
som någon överraskning. I branscher med mycket stora initiala 



investeringskostnader för att komma in på marknaden, men med 
stordriftsfördelar vid ökat kundantal, uppstår naturliga monopol. Eftersom 
produktionskostnaden sjunker ju fler kunder som handlar hos samma företag 
och delar på investeringskostnaden så saknas incitament för kunden att ha 
flera aktörer att välja mellan. Prissättningen på sådana marknader 
karakteriseras av monopolprissättning. Typiska sådana branscher har historiskt 
varit elnät, järnväg, avlopp. En vanlig slutsats bland nationalekonomer har 
därför varit att företag som verkar inom samhällsnyttiga branscher med 
naturliga monopol bör ha offentliga huvudmän. På detta sätt går övervinsterna 
”tillbaka till kunderna” genom ökade intäkter till staten/kommunen och 
möjligheten för kunderna att utöva inflytande på marknaden sker genom 
politiska medel snarare än genom att byta leverantör som man gör på ”vanliga” 
marknader. I Sverige har man istället valt att stärka kundernas 

 

position genom att staten gått in och reglerat branschen. Något som visat sig 
inte fungera optimalt.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens insikt om att privatiseringen av 
elnätsmarknaden inte varit den framgång som utlovades före dess 
genomförande. Vi delar motionärens åsikt om att socialdemokratin bör verka 
för att elnätsföretagen har offentliga huvudmän. Det betyder dock inte att vi 
anser att socialdemokratins prioritering i dagsläget bör vara att verka för att det 
offentliga skall överta bolag som redan privatiserats. Istället ska vårt fokus 
vara på att stärka kapaciteten i det statliga stamnätet genom att verka för att 
den nya nordsyd-ledningen snabbt kommer på plats. Vi önskar dock att elnät 
om fortfarande är i offentlig ägo förblir det. Det senaste exemplet på att partiet 
verkat för detta var vår kampanj för att stoppa utförsäljningen av Öresundskraft 
som högern drev i södra Sverige i vintras.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att anse motion ID1076 besvarad. 

  



Nr143 / ID1064 

Motion nr 143 Område: Övrigt 

Ett litet steg närmare 0-visionen? 

Haninge  

Motivering 

Motionär: Krystyna Munthe. 

Motionen stöds av Dalarö, Utö, Ornö Socialdemokratiska förening, DUO. 

0-visionen är ett mål som satts för många år sedan beträffande antalet dödade 
och skadade i trafiken. Sedan dess har antalet motorfordon ökat kraftigt. Trots 
utbyggnad av vägnät, trafiksäkerhetsåtgärder mm så har vi många trafikolyckor, 
inte minst orsakar höga hastigheter och köbildning många olyckor även om 
antalet trafikdödade/skadade ej ökat i proportion till det ökade antalet fordon och 
körda mil. 

Sedan många år har vi lag på att fordon på allmän väg även i fullt dagsljus skall 
ha halvljus påslaget. Tyvärr har jag observerat en stor ökning av antalet 
personbilar som ej har bakljuset tänt även vid dålig sikt p.g.a regn eller dimma. 
Påkörning bakifrån, kan ge allvarliga och långvariga skador som påverkar 
arbetsförmåga, orsakar lidande och belastar sjukvården och medför stora 
kostnader för såväl den enskilde som för samhället. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att 
skyndsamt lägga ett förslag om att fordon skall ha minst halvljus och baklyktor 
påslagna på allmän väg och motorleder. 

Krystyna Munthe 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-21, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Krystyna Munthe 

K_munthe@hotmail.com 

+46 70-598 03 65 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 143 

Sara Kukka-Salam 

Motionären lyfter det viktiga ämnet om trafiksäkerhet. Motionären föreslår att 
fordon skall ha minst halvljus och baklyktor påslagna när de kör på allmänna 
vägar och motorleder.  



Den så kallade ”halvljuslagen” infördes i Sverige 1977. Den innebar att både 
bilens halvljus och bakljus skulle vara tända under färd, även när det är ljust ute. 
Halvljuset fick ersättas av varsellyktor eller dimljus i dagsljus med god sikt.  

 

År 2011 införde EU nya enhetliga regler för bilars belysning fram och bak under 
dagtid. Det innebar att varsellyktor fram blev obligatoriskt för nya biltyper från 
och med våren 2011. Dock tog EU inte med kravet om tända baklyktor. Det 
innebar att kravet på dagsbelysning bak försvann för svensk del. Lagen kräver i 
nuläget därför endast att den som kör en bil där ljusen inte tänds automatiskt, 
måste försäkra sig om att halvljuset och lyktor baktill och på sidan är tända 
under följande omständigheter: mörker, gryning, skymning eller när vädret är 
dåligt och sikten begränsad (till exempel i regn, dimma, snöfall). 
Enligt organisationen ”Vi bilägare” har vissa biltillverkare utnyttjat regelverket 
för att kunna spara några installationsören på bekostnad av säkerheten. Det är 
beklagligt, inte minst då släckta bakljus utgör en trafikfara. En förare som inte 
har korrekt belysning tänd riskerar böter. 

Distriktsstyrelsen anser i likhet med motionären att det vore önskvärt att lagen 
krävde att även bakljus skall vara tända vid körning dagtid, i likhet med den 
svenska halvljuslagen. För att åstadkomma det så måste kravet ställas på 
europeisk nivå och det räcker således inte med att våra riksdagsledamöter 
motionerar om detta i Sveriges riksdag.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1064. 

  



Nr144 / ID1057 

Motion nr 144 

Undervisa om folkmordet 1915 i våra 

svenska skolor! 
Södertälje  

Område: Övrigt 

Motivering 

Folkmordet 1915 var ett brutalt folkmord som krävde över 1,5 miljoner kristna liv i 
dåvarande Osmanska riket, dagens Turkiet. Osmanska riket var försvagat på 
många håll och förlorade många strider ibland annat västra delen. Länderna i 
Balkan krävde självständighet och turkarna kunde inte motstå det. Rädslan av att 
se armeniernas önskan till självständighet i östra 
Osmanska riket ledde till 1900-talets första folkmord. Turkarna allierade sig med 
Tyskland. Man ville uppnå en turkisk stat med en etnicitet och en religion, 
armenierna passade inte in i den ekvationen. Kyrkor, byar och städer brändes 
ned och tömdes på dess befolkning. Männen mördades direkt medan kvinnorna 
och barnen antingen kidnappades och tvångsgifte sig eller skickades ut på 
dödsmarscherna till den syriska öknen. Deyr-il-Zor, stad i Syrien, blev 
slutdestinationen för många. Där brändes de få kvarvarande ihjäl och mördades. 
När man idag gräver lite med handen i öknen i Deyr-il-Zor så hittar man skelett på 
sekunden. 

År 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet 1915 på initiativ av 
Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet. Dock valde man att inte göra erkännandet till utrikespolitik när man 
tog makten 2014 vilket är väldigt beklagligt. Senast erkände USA:s 
representanthus folkmordet 1915 med en stor majoritet. 

1900-talets första folkmord är en viktig händelse i vår moderna historia. 
Förnekandet av folkmordet var starten och bidrog även till Förintelsen. Detta 
eftersom Hitler, innan Förintelsen, sade: ” Vår styrka ska finnas i vår snabbhet 
och skoningslöshet. Jag har beordrat våra specialstyrkor inom SS att korsa den 
polska gränsen och mörda deras män, kvinnor och barn urskillningslöst. Trots allt, 
vem kommer idag ihåg folkmordet på armenierna?”. Att man inte hade lärt sig av 
historien och fördömde denna kändes som en trygghet för Hitler när han utförde 
sina handlingar. Därför är det viktigt att även våra elever får undervisning i 
folkmordet 1915. 

I skolverkets hemsida står det följande: ”Andra världskriget och Förintelsen är 
centrala delar av historieundervisningen i både grundskolans senare del och i 
gymnasieskolan.”. Liknande står även för undervisning i första världskriget. 

Yrkande 



Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms län 
ska verka för att svenska skolor undervisar om folkmordet 1915. 

att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att sprida kunskap om 
folkmordet 1915 

SSU Södertälje 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 144 

Mathias Tegner 

För bara några år sedan uppmärksammades 100-årsminnet av det armeniska 
folkmordet eller Seyfo. Den 24 april 2015 blev den symboliska hundraårsdagen 
för det folkmord och de övergrepp som under tiden för det första världskriget 
skedde mot armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiska greker. Det här är en 
period då en betydande del av det Osmanska rikets kristna befolkning 
mördades urskillningslöst. Skildringarna av vad som hände är fruktansvärda. 
Både dåtida rapporter från exempelvis svenska ambassaden i Konstantinopel 
och nutida forskning vittnar om ett stort antal människor som mördades, 
deporterades eller tvingades på flykt från sina hem.  

Under folkmordet mördades omkring en miljon armenier och hundratusentals 
assyrier, syrianer, kaldéer och greker. Massmorden genomfördes på order från 
de styrande så kallade ungturkarna och utfördes genom tvångsdeportationer, 
avrättningar, massakrer och framkallad hungersnöd.  

De flesta offren dödades under åren 1915-1916, men förföljelserna fortsatte 
fram till 1923. Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.  

Socialdemokraterna har i sitt kongressbeslut från 2009 valt att erkänna 
händelserna 1915 som folkmord, och 2010 gav riksdagen regeringen tillkänna 
att Sverige ska erkänna folkmordet. Detta sedan två folkpartister och en 
kristdemokrat röstat med oppositionen. 
Dåvarande regeringen Reinfeldt la tillkännagivandet till handlingarna i juli 2013. 
Socialdemokraterna har också i Europaparlamentet 2015 tagit ställning för att 
kalla de fruktansvärda händelserna för folkmord. 

Distriktsstyrelsen menar att motionärerna har rätt i att mycket av 
undervisningen om folkmord handlar om Förintelsen. En studie från Forum för 
levande historia konstaterar att 



”(u)ndervisningen om folkmord tar främst sin utgångspunkt i de förändringar 
som samhället genomgick efter först av världskriget. Under mellankrigstiden 
tog diktatorer makten i flera europeiska länder och lärarna knyter an till det 
hårdnande klimatet med orättvisor, förtryck och intensiv propaganda.” Samma 
studie konstaterar att undervisningen blir bättre om läraren visar på flera 
folkmord i undervisningen. 

Samtidigt har socialdemokraterna i regeringsställning arbetat på flera olika sätt 
för att främja dialog i hela EU och mellan Turkiet och Armenien. Sverige stöder 
Hrant Dink Foundation, som bidragit till att etablera det första armeniska 
institutet i Turkiet och arbetar för 
samförstånd mellan turkar och armenier i landet. Regeringen har också 
beslutat om bidrag till Eurasia Partnership Foundation, för ett projekt som 
främjar dialog och samverkan mellan 

 

armeniska och turkiska civilsamhällesorganisationer. Dessutom ordnar svenska 
forskningsinstitutet i Istanbul årligen en kurs om mänskliga rättigheters historia 
som lägger särskild tonvikt vid historisk rättvisa. Dessutom har svenska 
ambassaden i Ankara under åren flera gånger besökt assyrier/syrianer som 
drabbats av expropriering av egendom för att försöka hjälpa dem för att få 
rättvisa i kontakter med turkiska myndigheter.  

Respekten för rättssamhället är under attack i Turkiet. Den turkiska 
strafflagstiftningen innehåller paragrafer som kan användas för att döma 
oliktänkande för förtal av staten. Dessa lagar innebär också att fri debatt om 
frågor rörande till exempel morden och förföljelse av kristna 1915 är kraftigt 
begränsade och det är svårt, nästan omöjligt, att ha en diskussion om detta i 
Turkiet idag. Därför är frågan om Folkmordet 1915 mycket viktig för oss 
socialdemokrater.  

Sammanfattningsvis tyder mycket på att undervisningen skulle öka förståelsen 
för mekanismer bakom folkmord, om exempelvis folkmordet 1915, folkmordet i 
Rwanda 1994 
och folkmordet i Srebrenica 1995 lyftes fram i undervisningen. Samtidigt känner 
distriktsstyrelsen att undervisningen inte främjas av politisk detaljstyrning. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1057. 

  



Nr145 / ID1054 

Motion nr 145 Område: Övrigt 

Inför nationellt fyrverkeriförbud 

Södertälje  

Motivering 

Många kommuner i Sverige har stora problem med olaglig användning av 
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Denna typ av ordningsstörning skapar 
oro och otrygghet i våra bostadsområden och är ett växande samhällsproblem. 
Det för också med sig en mängd andra negativa konsekvenser som skadliga 
ljudnivåer, nedskräpning, miljöförstöring, bränder, personskador och svårt lidande 
för många djur. 

Användningen av fyrverkerier är ofta felaktig och medför risker. Människor och 
djur skadas i samband med olyckor som förorsakas av bristande hantering och 
avsteg från gällande regler.  

Flera kommuner arbetar intensivt med att minska dessa ordningsstörningar med 
olika former av åtgärder; information till allmänheten, ordningsvakter, samverkan 
med polisen och fyrverkeriförsäljarna med mera. Genom lokala ordningsstadgor 
kan kommuner också reglera när och var fyrverkerier får användas, däremot kan 
en kommun inte besluta om ett totalförbud. 

Att begränsa försäljningen i en kommun hindrar inte försäljningen i en annan vilket 
i praktiken innebär att problemen kommer att kvarstå utan skärpt lagstiftning i hela 
landet. 

För att på allvar komma till bukt med problemet krävs ett nationellt förbud för såväl 
användning som försäljning av fyrverkerier. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i 
Stockholms län ska verka för att införa ett nationellt fyrverkeriförbud 
gällande såväl användning som försäljning 

Södertälje AK styrelse 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-27, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Christer Kronblad 

christer.kronblad@sodertalje.se 

0709814723 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 145 

Esma Yagci 

Motionären lyfter en mycket viktig fråga som också är aktuell i samhällsdebatten. 

 
Åsikterna kring frågan om ett förbud av fyrverkerier går skilda vägar. Medan 
en del tycker att fyrverkerier är till för nöjes skull som exempelvis nyårsfirande 
och dylikt avser andra fyrverkerier vara ett allvarligt problem som orsakar 
skada för allmänheten. Flera kommuner i landet har idag restriktioner eller till 
och med förbud för att minska de problem som de upplever orsakas av 
fyrverkerier. Men samtidigt finns det områden där man upplever att fyrverkerier 
inte alls är ett problem.  

Som motionären lyfter kan fyrverkerier vara skadligt och lidande för djur. 
Motionären lyfter också att användandet av fyrverkerier kan komma att 
medföra otrygga miljöer med nedskräpning och skadliga ljudnivåer för 
allmänheten. Som exempel används raketer ibland inte på det sätt de är 
avsedda för utan riktas istället mot människor och offentliga tillgångar, det 
skapar i sin tur otrygga miljöer för de som befinner sig eller bor i närområdet. 
Det finns i dag alternativ till fyrverkerier, nöjesaktiviter som till exempel 
lasershow som bland annat Lidköpings kommun testat istället för det 
traditionella fyrverkeriet. Fyrverkerier ska användas till det de är avsedda för, 
inget annat, och för att komma till bukt med problemet anser distriktsstyrelsen 
att det behövs tydliga regleringar och också ett förbud för privatpersoner.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 
2020-01-18. Distriktsstyrelsen föreslår 
kongressen besluta att anse motion ID1054 
besvarad. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att anse motion ID1054 besvarad. 

att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att arbeta för en reglering av fyrverkerier 

och ett förbud för privatpersoner 

Nr146 / ID1050 

Motion nr 146 Område: Övrigt 

Införande av testamentsregister 

Tyresö  

Motivering 

Enligt svensk rätt skall ett testamente upprättas skriftligen och ska för att vara 
giltigt vara bevittnat av två personer. Den skriftliga testamentshandlingen måste 



finnas i original när en person avlider och bouppteckning, boutredning och 
arvskifte ska genomföras. 

I mitt arbete som advokat med mångårig erfarenhet av ekonomisk familjerätt 
stöter jag dagligen på problem i arvsärenden därför att testamenten försvunnit, 
förstörts, förfalskats eller upprättats på ett sätt som gör det ogiltigt. 
Till detta kommer nu att vi allt oftare under vårt liv lever i flera länder som har 
andra bestämmelser hur testamenten skall upprättas för att vara giltiga. Regler 
om arv som berör internationella dödsbon är många och komplicerade via intern 
lagstiftning och internationella avtal. 
Jag vet att många med mig som på olika sätt arbetar med arv i teori och praktik 
skulle välkomna ett testamensregister för att säkerställa att en persons sista vilja.  
Skatteverket, som redan har hand om bouppteckningar och som ansvarar för 
äktenskapsregistret, får i uppdrag att sköta ett register över testamenten. Då 
Skatteverket också har ansvar för registrering av dödsfall, utfärdande av 
dödsfallsintyg och folkbokföring finns det en naturlig länk till ett register över 
testamenten. Det borde vara tämligen enkelt att en registrering av ett dödsfall 
automatiskt kan uppmärksamma om det finns ett registrerat testamente vid 
samma myndighet. Skatteverket ska då kontakta arvingar och personer 
omnämnda i registrerat testamente och  
Många har högt förtroende för Skatteverket och vissa skulle troligen ha skäl att 
välja att registrera sitt testamente där istället för hos privata aktörer. Internationellt 
finns på liknande register.  
Frågan har tidigare utretts av riksdagen. Förslaget som då var att ett frivilligt 
register skulle inrättas bör återuppväckas med kompletterande utredning om de 
nya regler som gäller i och med Sveriges tillträde till nya konventioner och hur 
frågan har lösts i andra länder, främst inom EU, för att skapa trygghet och 
internationell gångbarhet. 

Därför yrkar jag att distriktsårskongressen beslutar 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Socialdemokraterna i Stockholms Län verkar 
för att ett obligatoriskt testamentsregister skall inrättas. 

att distriktsårskongressen ställer sig bakom motionen i sin 

helhet. att motionen skickas till Länsriksdagsgruppen 

Mari Schaub 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-18, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 
Kontaktperson: Philip Stewén 

Philip.Stewen@tyreso.se 

0724695074 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 146 

Tove Sander 

Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att inrättandet av ett 
testamentsregister skulle säkerställa att upprättade testamenten inte försvinner 
eller göms undan. Distriktsstyrelsen är dock av uppfattningen att det vore 
mycket olyckligt att begränsa möjligheten att snabbt och enkelt ändra ett 
testamente eller att upprätta ett nödtestamente. Till skillnad från motionären är 
distriktsstyrelsen därför av uppfattningen att ett eventuellt testamentsregister ej 
bör vara obligatoriskt eftersom möjligheten att ändra ett testamente inte bör 
begränsas. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1050. 

  



Nr147 / ID1049 

Motion nr 147 

Enskild motion 

Motion om villkorstexter för internetsidor Område: 

Övrigt Tyresö  

Motivering 

Sedan GDPR infördes i maj 2018, har mängden dokument med användarvillkor 
för olika digitala tjänster ökat. Många av villkoren består av flera delar, och många 
av delarna är på flera tiotal sidor text. Dessa texter är skrivna med formuleringar 
som ska tåla att hanteras i en rättssal, men för en vanlig amatör är de svåra att 
begripa och det är svårt att hitta i dem. 

I många av texterna finns någonstans klausuler som handlar om att företaget eller 
organisationen, som samlar in personliga data, vill använda dessa data för 
marknadsföring. I många fall finns det också villkor att personliga data kan 
lämnas/säljas vidare till tredje part. Det kan också finnas klausuler om att denna 
tredje part kan finnas någon annanstans på jordklotet. 

Ibland hänvisas till att man kan välja att ta bort en del av de cookies som 
placerats i användarens dator, med kommentar att i så fall kanske man inte kan 
läsa vad som står på internetsidan. Listan på cookies-namn är helt obegriplig. 

För en vanlig användare är det obehagligt att personlig informaiton säljs vidare till 
tredje part, när det inte finns någon alls information om hur en okänd tredje part 
tänker använda t ex användarens telefonnummer i kombination med spår av 
sökning efter läkemedel eller annan känslig information.  

Jag önskar  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att det sätts av pengar för att gå igenom 
ett antal sådana texter och göra någon form av mallar för olika nivåer på vad 
en användare måste acceptera och vad som ska vara möjligt att tacka nej till, 
för den som bara vill hitta information via internetsidor, eller för den som 
faktiskt vill ha kontakt med det företag eller den organisation som står för en 
internetsidas innehåll. 

Ulla Luin 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-18, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Philip Stewén 

Philip.Stewen@tyreso.se 

0724695074 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 147 

 

Esma Yagci 

Motionären lyfter fram en viktigt fråga: rätten till vetskap om användarvillkor på 
digitala tjänster. Internet har i dag en betydande roll för samhället och av den 
anledningen ska det kännas tryggt och säkert att som användare besöka sidor 
utan att känna oro för att ens personliga information nyttjas på ett sätt man 
inte har vetskap kring. Av den anledningen är det också viktigt att som 
användare förstå vilka villkor som gäller när man skriver under ett avtal. 
Dessvärre är det suboptimalt att vi som ett partidistrikt tillsätter resurser för att 
söka igenom alla texter med användarvillkor, det är alldeles för många sådana 
och förblir resurskrävande. Distriktsstyrelsen anser grundproblemet ligga i 
utformandet av texter av den här stilen och att vi istället kan hantera den delen 
av frågan genom att sätta press på företagen att utforma de elektroniska 
standardiserade villkoren på användarens villkor.  

Med hänvisning till ovan föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta att 
avslå motion ID1049 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1049. 

  



Nr148 / ID1047 

Motion nr 148 

Motion ang.utredning om 

semestersersättning för pensionärerna 

Tyresö  

Enskild motion 

Område: Övrigt 

Motivering 

Alla fasta löntagare får ju något sådant en gång om året en mindre summa i regel 
under augusti som man slutit kollektivavtal om. Pensionen är ju intjänad lön så 
frågan är om inte motsvarande då skulle gälla för våra pensionärer en gång om 
året--åtminstone borde det där gälla pensionärer som varit fasta löntagare-särskilt 
mycket kan det väl inte bli fråga om-men något ändå-merparten skulle då kanske 
våga sig på att resa litet mera än vad de kan i regel göra nu. Medel borde finnas 
någon av AP-fonderna. 

Med stöd av ovan föreslår undertecknad  

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att kongressen rekommenderar 
Utredning om inte semesterersättning en gång om året kunde ingå i 
pensionsöverenskommelserna. 

Mats Tallberg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-18, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Philip Stewén 

Philip.Stewen@tyreso.se 

0724695074 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 148 

Azadeh Rojan Gustafsson 

I ett starkt samhälle är det självklart att de som varit med och byggt upp vårt land 
har rätt till trygghet under ålderdomen. I dag kan många kan se fram emot en 
aktiv pensionärstid med god ekonomi, andra lever under mycket knappa 
förhållanden. Vi vill att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska 



vara 70 procent av slutlönen. Under den socialdemokratiskt ledda regeringen har 
pensionärer i genomsnitt fått 1100 kronor mer i månaden. Samtidigt vill 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 lägsta 
pensionerna. 

Vi vill ha ett hållbart pensionssystem så att både nuvarande och kommande 
generationer får tillräckliga pensioner. En bättre ekonomi för fler gör det också 
mer möjligt att göra egna val och ha över mer till nöjen, resor och liknande.  

Utredningen som motionären hänvisar till lämnades över den 4 
november till Socialförsäkringsministern och föreslår ettt 
reformerat premiepensionssystem. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 
besluta att avslå motion ID1047. 

att Avslå motionen  

  



Nr149 / ID1026 

Motion nr 149 

Område: Övrigt Stoppa penningtvätt och 
bokföringsbrott 

Solna 

Motivering 

Stoppa penningtvätt och bokföringsbrott 

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010 under den borgerliga 
regeringen. Syftet var att förenkla administrationen och minska kostnader för 
företagare men Riksrevisionens granskning visar att fördelarna har varit mycket 
små. Varken tillväxt, lönsamhet eller företagsö¬verlevnad blev bättre för de 
företag som valde bort revisionen. I en rapport från Ekobrotts¬myndigheten 
redovisades istället flera negativa konsekvenser av den slopade revisionsplikten. 
När kontrollen inte är tillräckligt omfattande kan företagare lämna felaktiga eller 
vilsele¬dande uppgifter under lång tid, ibland flera år, innan de stoppas av ett 
näringsförbud eller en konkurs. Ofta handlar avvikelserna om bokfö¬ringsbrott, 
skattebrott och penningtvätt. Det behövs bättre kontroll för att försvåra för dem 
som använder företag som brottsverktyg, job¬bar utan kvitto och snedvrider 
konkurrensen.  

Jag yrkar därmed: 

Att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs 

Martin Persson, Huvudsta S-förening 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att

 revisionsplikten för små aktiebolag 

återinförs 

Martin Persson 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 



070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 149 

 

Azadeh Rojan Gustafsson 

Under 2018 granskade Riksrevisionen konsekvenserna av den inskränkning av 

revisionsplikten för aktiebolag som trädde i kraft 2010. Regeringen 
ansåg att Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser var 
värdefulla och att regering skulle beakta iakttagelserna i det fortsatta arbetet 
med regelförenkling samt förebyggandet av ekonomisk brottslighet och 
skatteundandragande. Iakttagelserna utgjorde enligt regeringens mening dock 
inte tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för 
små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till 
rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.  
Viktigt att även vi Socialdemokrater värnar småföretagarnas intressen och 
förstår värdet av att fler vill starta företag. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1026. 

  



Nr150 / ID1022 

Motion nr 150 Område: Övrigt 

Statligt ansvar för försröjningsstödet 
Solna 

Motivering 

Statligt ansvar för försörjningsstödet 

Sverige har en lång tradition av generell välfärd med omfattande 
transfereringssystem, mestadels genom våra socialförsäkringssystem. Den som 
är arbetslös får ersättning från arbetslöshets-försäkringen, den som har nedsatt 
arbetsförmåga på grund av sjukdom får ersättning enligt sjuk-försäkring, eller i 
långvariga fall från sjuk- och aktivitetsersättningen, som administreras av 
Försäkringskassan. Pensionärer får pension från Pensionsmyndigheten. 
Gemensamt för dessa system är att de är statligt finansierade (även om 
arbetslöshetsförsäkringen administreras av a-kassorna). 

I ett enda fall finns ett kommunalt ansvar – försörjningsstödet. Försörjningsstödet 
(tidigare kallat socialbidrag) är samhällets sista livlina, en ersättning som man har 
rätt till i de fall inget annat system är tillämpbart. Det är behovsprövat och det 
ställs hårda krav på att man faktiskt tömt ut alla andra möjligheter. För att inte 
stödet ska variera för mycket mellan kommunerna finns en statlig norm. 

Det är av flera skäl olyckligt att försörjningsstödet ligger på kommunerna. För det 
första så finns trots normen en risk att bedömningar varierar från kommun till 
kommun. Existensen av en norm gör också att försörjningsstödet blir en utgift 
som kommunerna har svårt att påverka och planera för (något som märks extra 
tydligt efter flyktingvågen 2015). Det ger också incitament att som t.ex.. Solna låta 
socialtjänsten finna boende åt behövande i andra kommuner, vilket blir en ovärdig 
”svarte petter-lek” med utsatta människor. 

Det naturliga vore att försörjningsstödet på samma sätt som alla andra 
ekonomiska ersättningar var ett statligt ansvar. Det skulle garantera lika 
behandling i alla kommuner och samtidigt ge kommunerna rimliga 
planeringsförutsättningar. Naturligast vore att Försäkringskassan övertog 
ansvaret för försörjningsstödet. 

Det motargument som brukar framföras är att kommunernas socialtjänst skulle 
vara bättre lämpade att se till lokala förhållanden. Det kan dock på goda grunder 
ifrågasättas eftersom 
arbetet med försörjningsstödsmottagarna ändå bör ske i nära samarbete med 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Statliga myndigheter behöver alltså 
ändå ha en lokal närvaro och kännedom om lokala förhållanden. 

Jag yrkar: 



att regeringen ser över förutsättningarna för at överföra ansvaret för 

försörjningsstödet från kommunerna till staten att Stockholm läns partidistrikt 

bifaller motionen att motionen jämte utlåtande överlämnas till 

länsriksdagsgruppen 

Joakim Edhborg, Solna Arbetarekommun 

Motionen behandlad vid Hagalunds S-förenings möte 2019-10-21 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmsmöte 2019-11-
20, som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att regeringen ser över förutsättningarna för 
att överföra ansvaret för försörjningsstödet från kommunerna till staten 

att Stockholms läns partidistrikt bifaller motionen 

attmotionen jämte utlåtande överlämnas till länsriksdagsgruppen 

Joakim Edhborg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 150 

Azadeh Rojan Gustafsson 

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet, som är den korrekta 
benämningen för det som i vardagligt tal kallas socialbidrag. Det ekonomiska 
biståndet består dels av försörjningsstöd och dels av stöd till "livsföringen i 
övrigt". Det ekonomiska biståndet är samhällets yttersta sociala skyddsnät. 

De flesta kommuner har egna riktlinjer som stöd för handläggning och 
beslutsfattande. Enligt Socialstyrelsen går det att utröna två olika fokus i 
kommunernas riktlinjer. Vissa kommuner fokuserar på de krav som kan ställas 
på den enskilde, medan vissa kommuner fokuserar på vikten av att tillvara den 
enskildes intressen i handläggningen. Riktlinjerna kan även i övrigt skilja 



mycket från kommun till kommun. Riktlinjerna får dock inte strida mot 
lagstiftning, förarbeten och etablerad rättspraxis, utan ska endast vara ett stöd 
för socialtjänstens handläggning. 

Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell biståndsprövning. 
Något förenklat kan sägas att ekonomiskt bistånd kan beviljas till den som bor 
och/eller vistas i kommunen om tre förutsättningar är uppfyllda:  

 



1. Personen ska göra vad den kan för att försöka förändra sin situation. 
Med det avses bl.a.att den som är arbetslös och arbetsför ska vara aktivt 
arbetssökande, och inskriven på arbetsförmedlingen. Detta för att han/hon så 
snart som möjligt ska kunna få ett arbete och försörja sig själv.  
2. Behovet ska inte "kunna tillgodoses på annat sätt". Med det avses 
bl.a. att personen skaha använt sig av alla andra möjliga försörjningsvägar, 
t.ex. ha ansökt om möjliga ersättningar och bidrag från Försäkringskassan eller 
använt sig av sparade medel. Barn i hushåll som ansöker om ekonomiskt 
bistånd har dock rätt att ha ett visst belopp sparat utan att det påverkar rätten 
till bistånd.  
3. Det som personen ansöker om ska ingå i "skälig levnadsnivå". Detta 
begrepp är intenärmare definierat i lagtext eller förarbeten. Men vad gäller 
"skäliga kostnader" för hyra står det i Socialstyrelsens allmänna råd att dessa 
bör motsvara "vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta 
på sig."  

Motionären vill med denna motion lyfta fram de fördelar som kan finnas ifall 
staten tar över ansvaret för försörjningsstödet från kommunerna. Motionären 
menar på att det skulle ge mer konsekventa bedömningar i hela landet och 
dessutom skulle de ekonomiska påfrestningarna på kommunerna minska. 
Vidare skriver motionären att med det statliga ansvaret skulle innebära närmare 
samordning med andra statliga myndigheter som t.ex. Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens oro för hur ökning av försörjningsstöd kan 
drabba olika kommuners ekonomiska förutsättningar. Däremot delar 
distriktsstyrelsen inte motionärens lösning på problemen. Snarare är det 
kommunala ansvaret, enligt distriktsstyrelsen, det mest effektiva sättet att 
hjälpa individer att komma ifrån försörjningsstödet och vidare till 
egenförsörjning. 
Då ekonomiskt bistånd inte heller är en sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring, utan 
det yttersta skyddsnätet är det fullt logiskt att det är en del av socialtjänstlagen. 
Den lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att 
utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Samhällets socialtjänst skall på 
demokratins och solidaritetens grund främja människornas  
1. ekonomiska och sociala trygghet 

2. jämlikhet i levnadsvillkor 

3. aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 
gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt 

och integritet.  

Distriktsstyrelsen anser att socialtjänstlagen ska fortsatt råda och att 
kommunerna är bäst lämpade för att skapa en sammantagen bild av individers 
förutsättningar och behov och detta även med hänsyn till lokala förutsättningar. 
Den lokala kännedomen är avgörande för hur individer kan hjälpas vidare, en 
statlig myndigheten har sällan den kunskapen. Idag är dessutom de statliga 
myndigheterna långt ifrån närvarande i alla kommuner och 
Arbetsförmedlingens framtida roll och funktion är fortsatt oklar.  



Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1022. 

Nr151 / ID1021 

Motion nr 151 Område: Övrigt 



Mål för jämlikheten 

Solna 

Motivering 

Mål för jämlikheten 

Sedan 1980-talet har ojämlikheten ökat i Sverige. År 1981 var ojämlikheten (mätt 
med 

Ginikoefficienten) som allra minst, förmodligen det jämlikaste samhälle som 
någonsin funnits. Sedan dess har inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ökat. 
Det har de gjort under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar. 
Ojämlikheten har ökat i hela den industrialiserade världen, men ovanligt snabbt i 
Sverige. 

Det främsta skälet till att ojämlikheten ökar är att den allra rikaste percentilen drar 
ifrån. Det är framförallt utvecklingen på aktiemarknaden som bidrar till detta. I 
Sverige till skillnad från t.ex. i USA så har alla grupper, även de sämst ställda, fått 
ökade inkomster – men inkomsterna i de allra högsta inkomstgrupperna ökar så 
mycket snabbare än för andra. Förutom god avkastning på aktiekapital så har 
politiska beslut om avskaffad förmögenhets- och fastighetsskatt bidragit. 

Ojämlikheten påverkar samhället på många sätt. Det allra värsta är kanske att vi 
ser stora skillnader i livslängd och hälsa. För kvinnor med de lägsta inkomsterna 
har medellivslängden till och med minskat. Det är oacceptabelt. 

På många andra områden har vi styrt genom att regeringen slagit fast vissa mål 
som samhället ska arbeta mot. Även i de fall där målet inte nåtts kan vi se att 
sådan målstyrning har effekt. Det vore därför rimligt att slå fast ett mål för hur 
ojämlikheten ska rullas tillbaka. Ett rimligt exempel är att Ginikoefficienten år 2025 
ska vara 0,25. Sedan får insatser, allt ifrån samtal om skattereform till 
budgetförhandlingar m.m. föras med det målet i åtanke. 

Jag yrkar: att ett mål tas fram för jämlikhet att 

Stockholms läns partidistrikt bifaller motionen att 

motionen jämte utlåtande översänds till 

länsriksdagsgruppen 

Joakim Edhborg, Solna Arbetarekommun 

Motionen inskickad som enskild 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmsmöte 2019-§1-
20, som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

att ett mål tas fram för jämlikhet 

att Stockholms läns partidistrikt bifaller motionen 

attmotionen jämte utlåtande översänds till länsriksdagsgruppen 

Joakim Edhborg 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 



Partidistriktets utlåtande över motion nummer 151 

Esma Yagci 

Klyftorna har ökat dramatiskt i vårt land de senast 30 åren. Utvecklingen har varit 
densamma under en lång period och 2019 höstbudget visade tydligt att de som 
redan har får mer då den största biten av kakan gick till den rika andelen.  

För att komma åt problemet behöver vi, som motionären lyfter fram, tydliga mål 
som ska minska klyftorna i hela landet - mål som i synnerhet bryter 
utvecklingen som resulterat i markanta skillnader i livslängd och hälsa bland 
befolkningen. I Stockholm skiljer sig livslängden 18 år för en lågutbildad person 
i Vårby och en högutbildad i Danderyd. Sverige ska var jämlikt och det ska inte 
spela någon roll var man bor i landet - välfärden ska möjliggöra jämlikhet för 
såväl de som bor i Jakobsberg som för de som bor i Täby. Här har skolan en 
avgörande roll, men dessvärre motverkar vårt marknadsorienterade 
skolsystem jämlikheten i vårt land. För att Socialdemokraterna ska vara partiet 
som står i framkant i frågan finns behovet av en strategi med en skarp 
målsättning, i synnerhet inom välfärden.  

Distriktsstyrelsen delar motionärens bild om att jämlikheten ska öka i Sverige 
och att Socialdemokraterna ska vara det parti som står i framkant i frågan. 
Därför ser 
distriktsstyrelsen positivt på att det i dag tillsats en arbetsgrupp, ledd av vår 
finansminister Magdalena Andersson, som har i syfte att minska klyftorna i 
hela landet. Gruppen ska inte bara ta fram förslag på politik som ska öka 
jämlikheten i Sverige utan också analysera de växande klyftorna i västvärlden. 
Fram till 2021 ska det tas fram två rapporter med ny politik som främjar 
jämlikhet.  

Med hänvisning till ovan anser distriktsstyrelsen därmed frågan besvarad. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1021:2, ID1021:3. att 

anse att-sats ID1021:1 besvarad. 
Nr152 / ID1019 

Motion nr 152 

Bevara fornfynd 

Enskild 

motion 

Område: 

Övrigt 

Solna 

Motivering 

Bevara fornfynd 



Vårt land är rikt på fynd från svunna tider. Genom arkeologiska fynd har vi lärt 
mycket om framförallt vår äldre historia – och fortsätter att lära oss även i dag. 
Det ger oss en fördjupad förståelse för hur forna tiders svenskar levde som vi inte 
kan få på något annat sätt. 

Det är dock så att rikedomen på fynd i sig gör att alla fynd inte är lika intressanta 
för vetenskapliga institutioner, muséer och folklivssamlingar. Man talar om 
begärliga fynd, som har ett kulturhistoriskt värde, och andra fynd som då inte är 
begärliga. I dag uppmanar 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna svenska arkeologer att destruera 
fornfynd som inte är begärliga. Detta har resulterat i att fornfynd från svensk 
historia går till metallåtervinning. Det är en förlust för oss alla och för vårt 
kollektiva minne. 

Motiveringen bakom de nuvarande rekommendationerna är bland annat att man 
inte vill sälja fornfynd på marknaden för att man då riskera att skapa en marknad 
där människor ger sig ut på svenska marker med metalldetektorer. Det är man 
rädd för ska resultera i en fornfyndsjakt som riskerar att frånta svenska muséer 
viktiga fynd. Det är en risk som framstår som ganska liten och inte tillräckligt skäl 
för att destruera fynd. Genom att öka tillgången till fornfynd på marknaden skulle 
man minska värdet på dessa vilket skulle minska intresset för fyndjakt. 

Det måste anses vara bättre att fornfynd, i den mån de inte är begärliga för våra 
kulturinstitutioner, säljs på auktion än att de destrueras. Det finns rimligen en 
marknad för denna typ av fynd. Många skulle säkert vilja ha en del av svensk 
kulturhistoria hemma på väggen eller i en bokhylla. För vårt kollektiva minne är 
det bättre att dessa fynd bevaras för eftervärlden även i privat regi än att de helt 
förstörs. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag: att 

fornfynd som inte är begärliga ska säljas på 

auktion 

Joakim Edhborg, Solna Arbetarekommun 

Motionen behandlad vid Hagalunds S-förenings möte 2019-10-21 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Reservation från Joakim Edhborg. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta 

attfornfynd som inte är begärliga skall säljas på auktion 

Joakim Edhborg 



Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 152 

Esma Yagci 

Tack för en intressant motion som lyfter en spännande fråga.  

Vilka fynd som ska samlas in vid en uppdragsarkeologisk undersökning beror 
på vilka vetenskapliga frågor som undersökningen ska försöka besvara. 
Fynden och de fysiska spåren i marken ligger till grund för en tolkning av 
fornlämningen, exempelvis hur gammal den är eller vilken funktion den har 
haft. Fynden som samlas in för att besvara frågorna är i vissa fall inte 
intressanta att bevara för framtiden, det kan vara matavfall i form av djurben, 
saker från hus som spikar eller trasiga föremål. Många av de fynd som 
påträffas är i behov konservering innan de lämnas till in museer. När det gäller 
järnföremål har det oftast övergått till att bli klumpar av rost. Att låta ett sådant 
föremål bli konserverad för höga kostnader är inte rimligt varken utifrån en 
byggherres synvinkel som ska bekosta konserveringen eller ur ett 
museiperspektiv. Att spara allt material skulle göra att våra museer får sina 
redan fulla magasin att svämma över. 

Enligt kulturmiljölagen behöver den som vill göra ett ingrepp i en fornlämning 
söka tillstånd hos länsstyrelsen. Oftast är det frågan om en exploatör som vill 
göra en byggnation. Om ansökan blir beviljad bekostas undersökningen av 
exploatören och genomförs av den arkeologiska institution eller företag som 
länsstyrelsen utser. Det är sedan länsstyrelsen som ger anvisningar till hur den 
arkeologiska undersökningen ska genomföras, vilket inkluderar vilka fynd som 
ska samlas in, hur dessa ska hanteras och vilket urval av eventuella upphittade 
föremål som ska konserveras. Under undersökningens gång följer 
länsstyrelsen upp hur arkeologerna genomför undersökningen vilket inkluderar 
en dialog kring eventuell gallring av påträffade fynd. Gallring av fynd görs alltså 
i samråd mellan länsstyrelsen och den arkeologiska institution eller företag som 
genomför undersökningen. De fynd som ska bevaras för framtiden fördelar 
sedan Riksantikvarieämbetet till olika museum som sedan i sin tur ska förvalta 
och visa dem.  

Anledningen till varför privatpersoner inte får köpa fornfynd som ska gallras är 
för att fynd som hittas vid en arkeologisk undersökning tillfaller staten och 
staten får endast skänka bort sin egendom då det finns lagstöd men ett sådant 
finns bara när det gäller att överlåta fynd till museer, så kallad fyndfördelning. 
Någon laglig möjlighet för Riksantikvarieämbetet eller länsstyrelsen att ge bort 
fynd till privatpersoner eller privata organisationer finns därför inte. Staten kan 



alltså inte skänka bort fornfynd till privatpersoner utan lagstöd och något sådant 
stöd finns inte. 

 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-

01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1019. 

  



Nr153 / ID1014 

Motion nr 153 Område: Övrigt 

För ett Europeiskt personnummer 

Solna 

Motivering 

Motion I2: För ett europeiskt personnummer. 

Idag har svenska företag ett europeiskt registreringsnummer: registreringsnumret 
är nämligen knutet till momsnumret, som är ett europeiskt nummer och följer ett 
EU-mönster. I liberala europeiska unionen är företagen mer integrerade i 
europeiska landskapet än medborgarna. Svenska och europeiska medborgarna 
bör kunna vara minst lika väl integrerade i europeiska landskapet som företagen.  
Införandet av ett europeiskt personnummer kopierat på det svenska / nordiska 
personnumret bör bidra till en större europeisk integration: 
⇨ Underlättnad av utbyte av medborgarrelaterad information mellan banker, 
arbetsgivare och myndigheterna i olika EU-länder. 
⇨ Underlättnad av hanteringen av pensionsrätter för EU-medborgarna som 
skulle ha jobbat i olika EU-länder under sin yrkeskarriär. ⇨ Underlättnad av 
kampen mot skattefusk. 
Införandet av ett europeiskt personnummer kräver en enighet av samtliga EU-
medlemsstater, men Sverige bör minst driva frågan i EU-rådet och söka stöd från 
Danmark och Finland som har samma ordning och reda som Sverige när det 
gäller skattepersonnummer. 
Ett europeiskt personnummer är också en nödvändig förutsättning för att i 
framtiden kunna införa en europeisk skatt på höga inkomster, samt en progressiv 
europeisk kapitalskatt på Europas förmögna invånare. Även om detta låter som 
högst osannolik idag, skulle verktyget vara på plats när socialdemokraterna har 
väl en majoritet i minst elva betydande medlemsstater och vilja att införa sådana 
skatter genom fördjupade samarbeten.  

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 
verkar för för att: 
a) Frågan om ett europeiskt personnummer drivs på EU-rådet. 

b) S-Europaparlamentariker ges i uppdrag att utbyta informellt om idéen med 
europeiskakollegor från likasinnade politiska formationer. 

Motionär: Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 
2019-11-20, som beslutade att antas som Arbetarekommunens egen. 
Reservation från Thomas Longhi 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att frågan om ett europeiskt 
personnummer drivs på EU-rådet att S-europaparlamentariker ges i 



uppdrag att utbyta informellt om idén med europeiska kollegor från 
likasinnade politiska formationer 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 153 

Jytte Guteland 

Den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet (Soc&Dem-
gruppen) driver ett initiativ om ett europeiskt socialförsäkringsnummer. EU-
kommissionen skulle ha presenterat ett förslag om detta under förra 
mandatperioden men gjorde det inte. Ett socialförsäkringsnummer skulle kunna 
kunna hjälpa och ge större trygghet till bland annat utstationerade 
arbetstagare. Det finns också andra EU-initiativ som tar sikte på att man 
exempelvis ska underlätta pensionsöverföringar mellan medlemsstater och 
pensionslösningar för när man har arbetat i flera medlemsstater. Frågan om ett 
gemensamt personnummer går dock längre än dessa initiativ. Vår bedömning 
är att det i dagsläget är mer fruksamt att driva på för de initiativ initiativ som 
nämns ovan i rådet. Däremot kan den europaparlamentariker utbyta 
information och hålla en dialog om vilken väg som är mest framkomlig för de 
frågor som lyfts i motionen. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå att-sats ID1014:1. att anse att-

sats ID1014:2 besvarad. 
Nr154 / ID1013 

Motion nr 154 

Samhällspligt för samtliga icke värnpliktiga 

19-åringar 

Solna 

Enskild motion 

Område: Övrigt 



Motivering 

Motion I1: Samhällsplikt för samtliga icke-värnpliktiga 19-åringar. 

Iakttagna fragmenteringen av svenska samhället är en direkt konsekvens av den 
marknadsliberalismens frammarsch sedan 1980-talet, som har förvandlat 
medborgare till konsumenter, och slagit sönder solidaritets anda från svenska 
folkhemmets tid. I det nyliberala samhället har individens valfrihet getts för mycket 
vikt. Av naturliga skäl föredrar människor att interagera mest med dem de 
identifierar sig mest till. Detta kan leda till uppkomsten av en rad olika 
samhällsgrupper baserade på ens inkomst, akademisk utbildning, tro eller 
kulturell bakgrund. Trots att den processen är mänsklig och begriplig, kan detta 
leda till en fragmentering av samhället i en mängd olika grupper om man inte kan 
säkerställa en meningsfull interaktion mellan de individgrupper som utgör det. 
Bakom den svenska fragmenteringsprocessen kan bl.a. pekas den liberala skol-
och bostadspolitiken som motverkar allt integrationsförsök. Förökningen av fria 
skolor och det fria skolvalet leder till att barn numera i första hand umgås med 
endast barn från samma social och kulturell bakgrund, medan utförsäljningen av 
allmännyttan har lett delvis till gentrifiering av vissa stadsdelar samt geografisk 
lokalisering av vissa samhällsgrupper, må de vara med invandrarbakgrund eller 
tvärtom med hög förmögenhet. Detta resulterat i en fragmentering av samhället i 
olika grupper som inte längre interagerar med varandra i tillräckligt meningsfull 
utsträckning, vilket har kraftigt underminerat solidaritets anda som en gång 
präglade svenska modellen. 
Skol-och bostadspolitiken kommer inte att kunna lösas inom en snar framtid utan 
ett brett blocköverskridande samarbete, därför bör det satsa på ett annat 
integrationsverktyg. 
Militärtjänsten har traditionellt varit ett kraftigt integreringsverktyg då den tvingar 
ungdomar med olika sociala och kulturella bakgrunder att samverka, även om det 
kvinnliga häften av befolkningen tyvärr glömdes bort i processen. I dag kallas in 
endast 4.000 svenskar av en 100.000 årskull till värnplikten. 
För att motverka fragmenteringsprocessen bör det därför satsas på en 1-år lång 
vapenfriplikt för de övriga 96.000 nittonåringar i samma årskullen. Dessa 
samhällspliktiga skulle bidra till svenska välfärden genom att disponeras av bl.a. 
äldreboende, skolor och förskolor, samt organisationer för integreringen av 
hemlösa och asylsökande, i båda städer och landsbygden. I utbyte mot deras 
tjänster bör de samhällspliktiga erbjudas boende, mat, liknande ersättning som 
värnpliktiga samt möjligheter att skaffa körkort till ett subventionerat pris. Viktigast 
bör vara att ungdomar med olika sociala och kulturella bakgrunder tvingas 
samverka till ett och samma mål. Detta är ett nödvändigt steg för att förvandla 
dagens konsumentsamhälle tillbaka till ett medborgarsamhälle, och bör kunna 
drivas med ett brett blocköverskridande stöd, eftersom det kommer samtidigt att 
lösa välfärdsfrågan, genom att utöka de tillgängliga resurserna. Årliga kostnaden 
för samhällsplikten uppskattas ligga mellan 25-35 miljarder kronor, men bör förse 
kommunerna och regionerna med ett arbetsinsats värd 50-60 miljarder och direkt 
riktad till välfärden. Samtidigt löses personalbristen inom välfärden, då 
yrkesarbetare bistås av unga civilpliktiga för de enkla utgifterna. 
I ett europeiskt sammanhang bör också Sverige sträva efter att få fler europeiska 
länder att följa denna väg. På längre sikt bör Sverige öppna för en europeisk 
samhällsplikt, där en viss procentsats av en årskull lottas ut för att göra sin 



samhällsplikt i ett annat EU-land. Det på så sätt skulle bidra inte bara till social 
integration utan också till europeisk integration, främja inte bara svensk solidaritet 
utan också europeisk solidaritet. 

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar jag att Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 
verkar för att det genomförs en utredning om möjligheterna att införa samhällsplikt 
för att möta integrationsfrågan samt välfärdsfrågan. 

Motionär: Samuel Gauvain 

Solna, den 20 Oktober 2019 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-20, 
som beslutade att skicka in motionen som Enskild. 

Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Stockholms läns socialdemokratiska 
partidistrikt verkar för att det genomförs en utredning om möjligheten att införa 
samhällsplikt för att möte integrationsfrågan samt välfärdsfrågan 

Samuel Gauvain 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att avslå 
motionen. Den skickas som enskild motion. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 154 

Esma Yagci 

Motionären lyfter fram en viktig fråga, hur vi bryter den rådande segregationen 
och möter integrations- och välfärdsfrågan i Sverige och i EU.  

Efter att ha varit vilande sedan 2010 återinfördes den allmänna värnplikten år 
2017. Avgörande bitar för rekryteringen i dag är vilja, motivation och intresse. 
Utöver säkerhetspolitiken är värnplikten, som motionären också skriver, ett 
integrationsverktyg som möjliggör en mötesplats för unga med olika sociala 
bakgrunder. Värnplikten är dock till stora delar frivilligt då rekryteringen sker på 
grunder som möter de sökandes intresse. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens ståndpunkt om att välfärden är en ytterst 
viktig faktor för 

 



att bryta segregationen och av den anledningen anser distriksstyrelse att fler 
resurser behöver läggas på välfärd istället för att den enskilde medborgaren 
får i uppgift att med sin insats möta både integrations- och välfärdsfrågan. 
Skolan är som exempel en mycket viktig del av integrationsarbetet. Vi 
behöver därför en jämlik skola som inte väljer sina elever och som erbjuder 
alla oavsett socioekonomisk bakgrund en utbildning som är jämlik. Med en 
välfärd som är jämlik och trygg för alla förebygger vi segregerade områden 
och ett segregerat samhälle. Att införa samhällsplikt i syfte att möta 
integrationsfrågan innebär att överge huvudansvaret från det stora samhället 
till den enskilda individen. Det begränsar individens frihet.  

Människors valfrihet är ett grundfundament för det demokratiska samhället 
och dess utveckling. Alla människor trivs i olika forum och med olika 
arbetssätt. Medan en del har en fallenhet att arbeta med andra människor, 
trivs andra i andra arbetssätt. Av den anledningen anser distriktsstyrelsen att 
integrationsfrågan behöver mötas av en jämlik välfärd som kan bryta 
segregationen framför samhällsplikt där ansvar ligger på individen och inte 
samhället. 

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen 

besluta att avslå motion ID1013. 

  



Nr155 / ID1003 

Motion nr 155 

Område: Övrigt Nämndemännens villkor och 
ersättningar 

Solna 

Motivering 

MOTION ANG NÄMNDEMÄNNENS VILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR 

Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag 

Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har medfört att även 
landets domstolar har kommit att granskats. 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. 
Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- 
och ersättningsbestämmelserna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen 
eller inflationen. Arvodena har stått still sedan 2007. Därför riskerar de låga 
arvodena att allvarligt skada folkförankringen och förtroendet för rättssystemet. 
Det kan inte vara rimligt att nämndemännen själva skall finansiera rättsskipningen 
i Sverige med privata medel. Tillspetsat skulle man kunna säga att det råder en 
orättvisa i domstolarna. 
2007 höjdes arvodet för en sammanträdesdag från 300 kronor till 500 kronor. 
Samtidigt infördes en särskild arvodesnivå (250 kronor) för nämndemän som 
under en sammanträdes-dag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Arvodet behöver 
höjas. Samtidigt bör halvdagsarvodet tas bort. Som exempel, ibland händer det 
att en nämndeman kallas till tjänstgöring heldag men när förhandlingen börjar 
visar det sig att den tilltalade inte dyker upp och förhandlingen ställs in. Då får 
nämndemannen bara ersättning för en halv dag trots att nämndemannen avsatt 
en hel dag. När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut så ingår ingen 
semesterersättning och inte heller kompensation för inbetalning till 
tjänstepensionen. 



I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och 
tjänstgörande nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, 
vilket ställer högre krav på nämndemännens flexibilitet och vilja att, ofta med kort 
varsel, åta sig dessa ofta komplicerade mål.  
Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit 
en hårdare prioritering av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till 
huvudförhandling. En vårdnadstvist kan till exempel tvingas vänta i flera år på ett 
avgörande i domstolen. 
Domstolsverket konstaterar själva att den höga arbetsbelastningen, sammantaget 
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.  

Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän som 
under årets rekryterings- och nomineringsarbete, blir ungefär lika många som 
2014. För fem år sedan hanterades det ca 84 000 brottmål och nu pekar 
prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år.  
Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till ett rättssäkert 
samhälle. De genomför detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det inte 
sällan är grovt kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för ett högre 
syfte, för att vara en garant som säkerställer att demokratin upprätthålls: 
rättssäkra domstolar med demokratiskt inflytande.  
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. Jag föreslår att 
(årsmötet/medlemsmötet/distriktsmötet) beslutar  

att partiet ska verka för en förbättring av nämndemännens villkor genom att 
sammanträdesarvodet höjs till 1 000 kr per dag att halvdagsersättningen tas 
bort att i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt 
kompensation för eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad 
arbetsförtjänst hos arbetsgivaren att nämndemännen ska omfattas av samma 
skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen 
att förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid mandatperiodens 
början ska nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning 
att motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets 
riksdagsledamöter att verka för motionens krav 

Jan Perers 

Motionen har behandlats vid Solna Arbetarekommuns medlemsmöte 2019-11-
20, som beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen. 



Yrkande 

Vi föreslår kongressen besluta att Partiet skall verka för en förbättring av 
nämndemännens villkor genom att sammanträdesarvoden höjs till 1000 kr 
per dag att halvdagsersättningen tas bort att i ersättningen för 
förlorad arbetsförtjänst ingår semesterersättning samt kompensation för 
eventuell uteblivet underlag för tjänstepension på förlorad arbetsförtjänst hos 
arbetsgivaren 

att nämndemännen skall omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som 
personalen i domstolen 

att förutom den obligatoriska introduktionsutbildningen vid 
mandatperiodens början skall nämndemännen få minst en årlig vidareutbildning 

att motionen antas i sin helhet och överlämnas till partidistriktets 
riksdagsledamöter att verka för motionens krav 

Jan Perers 

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2019-11-20, som beslutade att anta 
motionen som egen. 

 

Kontaktperson: Gunilla Åberg 
solna@socialdemokraterna.se 
070-670 86 05 

Partidistriktets utlåtande över motion nummer 155 

Tove Sander 

Systemet med nämndemän bygger på grundidén att folket ska vara 
representerat vid domstolarna för att rättstillämpningen ska präglas av det 
allmänna rättsmedvetandet. Nämndemannakåren behöver därför i sin 
sammansättning återspegla förhållandena i samhället avseende såväl ålder 
som kön och etnisk bakgrund. Därav är det som motionärerna anför av stor 
betydelse att den yrkesverksamma delen av befolkningen ges rimliga 
förutsättningar att åta sig nämndemannauppdrag.  

Distriktsstyrelsen ser inte att det möjligt att konstruera ett ersättningsystem som 
tillgodoser alla tänkbara behov som våra löntagare har. För den med en 
tillsvidareanställning med fast lön är rådande system med ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst välfungerande medan det fungerar sämre för den egna 
företagaren, mäklaren med provisionsbaserad lön, konsulten som avstår 
uppdrag och löntagaren med tjänstepension.  

Distriktsstyrelsen tror inte att det är görligt att skapa ett system som på ett 
rättvist sätt kan tillgodose dessa behov och tror att det vore bättre att höja 
dagsarvodet och avskaffa halvdagsarvodet. På så sätt skulle alla nämndemän 
få en generell ökning av ersättningen som kan kompensera för andra bortfall. 
Distriktssyrelsen är dock inte beredd att låsa fast sig i vilket belopp som är 



rimligt utan anser att det bör utredas. Vad avser semesterersättning är det 
distriktsstyrelsens uppfattning att precis som ersättningen för förlorad 
arbetsförtjänst omfattar den lagstadgade rätten till pension bör den också 
omfatta den lagstadgade rätten till semesterersättning.  

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen att det är av stor vikt att nämndemännen 
regelbundet får utbildning och här ligger i dag ett stort ansvar på de lokala 
nämndemannaföreningarna. Distriktsstyrelsen anser att det borde ligga ett 
större ansvar på domstolarna att regelbundet erbjuda utbildningar och det bör 
åligga domstolsverket att regelbundet se över vilka utbildningar som bör 
erbjudas och hur ofta det bör ske. Distriktsstyrelsen är inte av uppfattningen att 
det är rimligt att på lekmannanivå fastställa att utbildning ska erbjudas en gång 
per år. Det kan finnas anledning att erbjuda utbildningar oftare och med digitala 
verktyg kan det öppnas möjligheter att erbjuda ett utbildningsprogram som kan 
påbörjas när helst en ny eller erfaren nämndeman så önskar.  

 

Vad avser skydd och säkerhet är det självklart att den som åtar sig ett 
förtroendeuppdrag ska ges förutsättningar att fullfölja uppdraget utan risk att 
utsättas för repressalier. 
Nämndemännens behov av säkerhet och skydd behöver inte per automatik 
vara detsamma som behovet hos personalen på våra domstolar men det är 
fullt rimligt att ställa krav på våra domstolar att ha en aktuell plan för hur 
säkerhet och skydd för nämndemännen ska tillgodoses.  

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2020-01-18. 

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att bifalla att-

sats ID1003:3. att avslå att-sats ID1003:1, ID1003:2, ID1003:4, 

ID1003:5, ID1003:6, ID1003:7. att motionen jämte motionssvaret 

överlämnas till länsriksdagsgruppen.  

 


