
Grupp: A. Arbete 
 

Motion A1 
En jämlik arbetsmarknad 
Afrikanska socialdemokratiska förening 
 
Kärnan i socialdemokratin är jämlikheten och solidariteten – insikten om alla människors 
frigörelse, utveckling, rätten till arbete och vårt ömsesidiga beroende av varandra och ansvar för 
varandra. Arbete är central. För den som inte kan leva av det hon eller han äger, är arbete vägen 
till välstånd. Arbete ger en ställning i samhället, en uppgift och ett sammanhang. Svensk arbetsrätt 
är i ett internationellt perspektiv väldigt stark och ger arbetstagare trygghet på arbetsmarknaden. 
Men vad händer när i raden av de prioriteringarna som många företag och organisationer gör, 
den samlade effekten blir att vissa gruppers grundläggande rättigheter återkommande får stå 
tillbaka? 

Stockholms Länstyrelses rapport (Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Sima 
Wolgast, Irene Molina, Mattias Gardell, 10/30/2018, CEMFOR, Centrum för Mångvetenskaplig 
forskning om rasism, Uppsala Universitet. 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932417f0d/1542191137748/Rappo 
rt%202018-21%20Antisvart%20rasism%20och%20diskriminering.pdf) tyder på att det 
förekommer särbehandling på arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad gör skillnad på ålder, 
kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning och funktionsvariation, vilket inte sällan leder till 
situationer att samtidigt som många arbetsgivare har svårt att hitta rätt personal, växer det fram 
en mycket stor andel av befolkningen som utestängs från arbetslivet eller inte får jobb eller lön 
som motsvarar deras kompetens.  

Diskrimineringen som riktas mot enskilda är förbjuden i lag. Lagstiftning finns på plats och det 
genomförts flera åtgärder i rätt riktning men problemen är fortfarande mycket omfattande. Det 
handlar inte om en konflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är ett politiskt problem 
som rör konstruktionen av det gemensamma och som underminerar det demokratiska samhällets 
bärande princip om allas likhet. Det handlar om ett samhällsproblem.  

Att bli utsatt för särbehandling kan bli outhärdligt. För den som diskrimineras på arbetet kan livet 
bli mycket påfrestande och påverkar givetvis också ens liv utanför arbetet. Tillit till samhället 
skadas. Utanförskap stärks. Människor söker till andra vägar att försörja sig själv och sin familj. 
Sociala spänningarna liksom samhällskostnaderna ökar. 

Fattigdom, förtryck och orättvisor har upprört socialdemokrater i alla tider. Här krävs det att 
partiet går från ord till handling och arbetar för att snarast införa statistik som synliggör utsatthet 
och ojämlikhet på arbetsmarknaden, så kallad jämlikhetsdata. Att välja att synliggöra olika 
gruppers utsatthet är ett oerhört viktigt steg i processen för att skapa ett jämlikt samhälle, för det 
är bara när man kan identifiera, synliggöra och mäta människors utsatthet som man kan ta fram 
riktade och effektiva politiska åtgärder mot de specifika problemen.  

Jämlikhetsdatafrågan utreddes av DO år 2012 på den dåvarande regeringens uppdrag efter att 
Sverige än en gång hade erhållit kritik från FN och slutsatsen var att jämlikhetsdata både kan och 
bör införas även i Sverige då både svensk och europeisk lagstiftning tillåter bruket av 
jämlikhetsdata så länge det sker med syftet att främja jämlikhet och att säkerställa att olika 
grupper som riskerar att drabbas hårdare än andra, kan skyddas i händelser av problemet. 

Sverige är idag världsledande på all offentlig statistik om ålder, kön och även socioekonomisk 
bakgrund och data och siffror utgör i praktiken underlaget för hela det svenska offentliga 
styrsystemet. Vi mäter t ex skillnader mellan kvinnor och mäns löner, och vi mäter fördelning 
mellan kön på arbetsplatser. Avsaknaden av statistik rörande andra diskrimineringsgrunderna gör 
dock att den generella jämlikhetspolitiken famlar i blindo. 
 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att SCB ges i uppdrag att utveckla lämpliga indikatorer i 
samhällstatistiken, så kallad jämlikhetsdata, som bygger på samtliga lagstadgade 
diskrimineringsgrunder för att synliggöra utsatthet och ojämlikhet på arbetsmarknaden.  

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen 

3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A2 
En statlig arbetsmarknadspolitik som rustar och ställer om 
Polstjärnans s-förening 
 
Kunskapsintensiteten på den svenska arbetsmarknaden innebär att tröskeln för att få ett arbete 
som outbildad är hög. Staten har en viktig roll när det kommer till att rusta och matcha 
arbetskraft att ta de jobb som finns. Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik kan vi pressa tillbaka 
arbetslösheten, stärka ekonomin och förbättra villkoren på arbetsmarknaden. 

I grunden ligger tryggheten i individens anställningsbarhet. Ju mer etablerad man är på 
arbetsmarknaden, desto mer benägen är man att byta jobb, uttrycka kritik eller organisera sig. För 
den enskilda arbetstagaren är möjligheterna till omställning, kompetensutveckling och 
omskolning viktiga för möjligheten att styra sitt yrkesliv. Det påverkar även förutsättningarna till 
trygga villkor. Senare års arbetsmarknadsforskning har lyft fram att det viktigaste för 
sysselsättningen är arbetstagarnas kompetens och matchning, snarare än företagens möjligheter 
att säga upp.  

Framförallt långtidsarbetslösa, de med nedsatt arbetsförmåga och nyanlända har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden utan stöd eller insatser från Arbetsförmedlingen. Trots det har allt mindre 
resurser har lagts på arbetsmarknadspolitiska insatser och program, i synnerhet sådana som riktats 
mot kvinnor i arbetslöshet. Kvinnor utgör hälften av de arbetslösa, men utgör endast en femtedel 
av alla arbetssökande som deltar i arbetsmarknadsutbildning. Det beror på bland annat på att 
utbildningarna riktas mot mansdominerade yrken och att Arbetsförmedlingen lagt ned 
vårdutbildningar.  

Därtill lades nära hälften av alla Arbetsförmedlingens kontor ned i samband med att M-KD-
budgeten gick igenom riksdagen 2018. Den lokala närvaron är viktig för att Arbetsförmedlingen 
ska klara sitt uppdrag, annars lämnas det åt kommunerna som sällan har kompetens eller resurser 
för att klara matchning och rustning på arbetsmarknaden.  

Kompetensbrist i kombination med bristande matchning bidrar till den höga användningen av 
tidsbegränsade kontrakt. Flera kommuner har som policy att inte tillsvidareanställa outbildad 
personal.  

Som ett led i att stärka kompetensförsörjningen och ta vara på tidsbegränsat anställda som 
långsiktiga resurser i välfärden har bland andra Kommunal och SKR tecknat ett gemensamt 
omställningsavtal som syftar till att anställda som saknar rätt kompetens ska ha rätt till 
kompetensutveckling efter en viss tid i arbetet. Omställningsavtal är en förlängning av 
kollektivavtalen och förekommer inom många branscher. Men omställningsavtalen kan aldrig 
ersätta den statliga arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Den svåra gruppen är de som inte 
täcks av avtalen – de som är helt arbetslösa, med svag eller ingen etablering på arbetsmarknaden.  

Frågan är politisk och berör diskussionen om så kallade enkla jobb kontra utbildnings- och 
matchningsinsatser. Ingen kommun eller arbetsgivare kan ersätta den roll som staten har när det 
kommer till det långsiktiga och helhetliga perspektivet på sysselsättningen. Utan det riskerar det 
att uppstå inlåsningseffekter där varje aktör ser till sitt snarare än vad som gynnar löntagarna. Den 
aktiva arbetsmarknadspolitiken är en del av den svenska modellen och det socialdemokratiska 
välfärdsbygget. 
 

 

Vi yrkar att 

1. arbetsmarknadspolitiken ska ses som en statlig angelägenhet, som varken ska privatiseras enligt 
LOV, kommunaliseras eller nedrustas 



2. den aktiva arbetsmarknadspolitiken ska återupprättas och en lokal kontorsnärvaro ska 
garanteras i hela landet 

3. arbetsmarknadsutbildningarna görs mer jämställda genom att utbudet breddas och riktas för ett 
mer jämställt deltagande 

4. vårdutbildningarna i arbetsmarknadsutbildningen återinförs  

5. subventionerade anställningar alltid ska ha kollektivavtalsenliga villkor för att inte tränga undan 
ordinarie anställningar och bidra till villkorsdumpning 

6. personer som anställs tidsbegränsat utan rätt utbildning ska ges möjlighet att utbilda sig eller 
validera sin kompetens och anställas tillsvidare 

7. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A3 
Fientliga företagsuppköp hotar svenska jobb 
Eduards, Krister 
 
Coronapandemin har kastat ljus över risken för fientliga uppköp av strategiska svenska företag. 
Säpo har pekat på att utländska företagsköp kan utgöra ett säkerhetshot. Det kan handla om 
strategiska kunskaper eller positioner i ekonomi och samhälle, som det kan vara av nationellt 
intresse att bevaka. 

Också på kommunal och regional nivå finns en problematik med utländska företagsuppköp, som 
har lett till nedläggningar och utflyttningar. I den globaliserade ekonomin är det väl etablerat att 
företag köper andra företag utomlands för att tjäna pengar genom att driva dem i egen regi. Men 
företag köper också företag i andra länder för att lägga ner dem och därmed minska 
konkurrensen för de egna företagen. Raden av utländska övertaganden och nedläggningar i 
Sverige är lång – Astra, Gislaved, Findus, ESAB, AGA och Pharmacia är bara ett par stycken. 

Det är i många fall fullt konkurrenskraftiga produktionsenheter, som köps och läggs ned för att 
ge köparen större vinster. Köpare kan vara finansiellt starkare, särskilt kinesiska företag verkar ha 
outtömliga resurser. Andra är företag som gynnas av nationella regelverk, exempelvis i Kina och 
USA. 

Ytterligare några har offentliga ägare, som värnar om deras intressen, t ex Volkswagen.  

Svenska huvudägare må ha sina skäl att sälja ett företag. Men berörda kommuner och regioner 
kanske tvärtom har intresse av att ett företag inte säljs och läggs ned. Det kan handla om att 
skydda sysselsättning, men också om att en viss drift fortsätter, att bevara resurser eller 
kapaciteter i kommunen, eller att undvika att längre fram ställas inför stora utmaningar som följd 
av företagsnedläggningar i kommunen. En kontrollpost om kanske tio procent av aktiekapitalet 
kan vara ett sätt att skydda strategiska värden. Findus i Bjuv eller AGA på Lidingö hade inte 
kunnat läggas ned, om respektive kommun hade ägt en kontrollpost i företaget. En slutsats av de 
senaste årens stora företagsaffärer är att det angeläget att kommuner och regioner i Sverige kan 
säkra värden av stor betydelse genom att köpa kontrollposter i strategiskt viktiga företag. 

På nationell nivå har SAAB/Kockumsaffären visat att strategiska intressen kan säkras med hjälp 
av ett offentligt ägande. Förutsättningarna och formerna för ett offentligt ägande på kommunal 
eller regional nivå för att säkra strategiska intressen bör snarast utredas. Tiden och jobben 
försvinner snabbt. 

Kommunallagens 2 kap. 8 § stadgar att ”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.” Ett regelverk behöver utarbetas för ett 
offensivt kommunalt och regionalt agerande för att med hjälp av kontrollposter i strategiska 
företag förebygga att starka företag äts upp av utländska konkurrenter. För att inte offentliga 
medel ska användas för att hålla olönsam produktion under armarna, bör endast 
konkurrenskraftiga och marknadsekonomiskt hållbara företag få komma i fråga. Det är också 
viktigt att det kommunala ägandet stannar på kontrollpostnivå och inte engageras aktivt i 
företagets drift. 
 

 

Jag yrkar att 

1. förutsättningarna utreds för ett offensivt agerande på kommunal och regional nivå för att med 
hjälp av kontrollposter i strategiska företag i kommunen eller regionen förebygga att dessa tas 
över av konkurrenter och läggs ned.  
 



Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A4 
Friskvård 
Kungsholmens s-förening 
 
Öka den allmänna hälsan – friskvårdstimme till alla 

Vi har en ökande folkhälsoutmaning där fler behöver röra sig mer. För att få detta att bli 
verklighet behöver vi också se till att alla får både förutsättningar och en uppmuntrande struktur 
för att göra det. Ett hinder för många har varit livspusslet med hämtningar, lämningar och annat 
som gjort det svårt att få ihop vardagen. Därför har många arbetsgivare, ofta efter förhandlingar 
med facket, infört möjligheten att träna en timme per vecka på betald arbetstid. Det finns flera 
studier som visat på att detta haft goda effekter. De positiva effekterna gäller både individens 
hälsa men också effektiviteten på arbetsplatsen. En situation med dubbla vinnare med andra ord. 

Däremot är det långt ifrån alla som har rätt till en friskvårdstimme idag. I en studie som 
fackförbundet ST gjorde framgick det att ungefär hälften av de tillfrågade hade rätt till en 
friskvårdstimme. Möjligheten till en god hälsa ska inte vara beroende av vilken arbetsgivare du 
har.  

Därför bör vi lagstifta om rätten till en friskvårdstimme per vecka för alla arbetstagare. 

Det finns grupper som idag har stor grad fysisk aktivitet i sitt arbete eller de som inte har 
möjlighet att nyttja friskvårdstimme på grund av arbetets upplägg. Hur även dessa grupper kan 
inkluderas bör ses över. Klart bör dock stå att en lagstiftning kommer att framtvinga lösningar 
för att öka möjligheterna till friskvård för grupper som idag hävdas inte kan få det. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för inrättande av en lag som ger alla arbetstagare rätt till en 
friskvårdstimme per vecka 

2. Kungsholmens S-förening och därefter Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 
och skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A5 
Inrätta ett forskningsråd för arbetslivsforskning och tillför resurser för forskning om 
arbetslivets villkor vid universitet och högskolor! 
Hammarby Norra S-förening 
 
Visionen om det goda arbetet behöver återupprättas. Dagens ”gränslösa” arbeten, ändå hårt 
styrda av resultatkrav, liksom plattformsekonomins lösa så kallade gig-jobb (som i Foodora, 
Uber, freelancer.com) är bara två exempel på tendenser som leder till stress, osäkerhet, 
utslagning. Skärpta krav och sämre ersättningar i a-kassa och sjukförsäkring försvagar de 
anställdas individuella och kollektiva (genom facket) styrka. Det manar till socialt motiverade 
omregleringar. Politiken och fackliga organisationer har en central roll, liksom forsknings- och 
utvecklingsprojekt om arbetsorganisation och arbetsmiljö. 

Dagens forskning är i hög grad inriktad på individ och på management. Medan handelshögskolor, 
industriell ekonomi och den tillämpade så kallade industriforskningen (samlad inom Rise) har 
stärkts har arbetslivsforskningen kraftigt dragits ner. Med fokus på effekter på individnivån blir 
forskningen reaktiv och inte förebyggande, som till exempel arbetsmiljölagen förutsätter. Arbetets 
organisering avgör i hög grad arbetsmiljön och effekterna för individen, och för produktiviteten. 
Fokus bör ligga på arbetsorganisation och styrning. Det är en nyckel till goda arbeten. 
Arbetsorganisatoriska former samspelar med förändringar på arbetsmarknaden – 
plattformsekonomi och gig-jobb är tydliga exempel på det senare. 

Det behövs förändringsprojekt och försöksverksamhet med nya organisationsformer i samspel 
med mer teoretiskt och empiriskt orienterad nyfikenhetsstyrd forskning på distans från praktiken. 

Samspel mellan teori och praktik är särskilt oundgänglig i en förändringsinriktad 
arbetslivsforskning. Idag är den kraftigt försvagad. Stora resurser har undandragits sådan 
arbetslivsforskning, sedan stängningen av Arbetslivsinstitutet 2007 och tidigare av Ralf – Rådet 
för arbetslivsforskning. Samtidigt har tillämpad industri- och näringslivsforskning byggts ut 
genom bland annat Rise. För mångfald och balans behövs nya organ för finansiering samt 
bedrivande av flervetenskaplig arbetslivsforskning. Trots att Sverige idag har flera sektorsorgan 
och finansiärer för forskning saknas det sådana inom just arbetslivsområdet. 

Efter Ralf delades finansieringen upp på Vinnova och Fas/Forte. Vinnova skulle svara för den 
förändrings- och praktikorienterade arbetslivsforskningen, men lade strax ned denna. Forte skulle 
svara för den inomvetenskapligt styrda forskningen (det blev i hög grad individ- och hälsoinriktad 
forskning, föga om arbetsorganisation), med ringa intresse för arbetslivsutveckling.  

Klyvningen är förödande för den policy- och förändringsrelevanta forskning som gjorde Sverige 
ledande under 1970-80 och 90-talen. Då utvecklades, i samspel mellan teori och praktik, 
sociotekniska lösningar, självstyrande arbetslag, en ”Scandinavian school” inom it-och 
systemutveckling, bland mycket annat. Något liknande Ralf, ett forskningsråd med ett 
helhetsansvar för statlig finansiering av arbetslivsforskning- och utveckling bör återupprättas. 
Medel bör tillskjutas främst som en del av en stärkt forskningsfinansiering, eventuellt genom 
omfördelning mellan finansiärer.  

Vid svenska universitet och högskolor finns institutioner och centra för det mesta såsom om barn 
och ungdom, åldrande, miljö, klimat, droger och beroende, genus, medier, folkhälsa. Det är 
anmärkningsvärt att det just i Sverige med starka fackliga organisationer och ”vår svenska 
modell” på arbetsmarknaden saknas ett statligt forskningsråd som finansierar undersökningar och 
utveckling av arbetsliv, organisationer och företag utifrån perspektivet olycksminimering på 
arbetsplatser, goda arbeten, kvalifikationer, inflytande, facklig organisering, makt och demokrati. 



Nya permanenta organisatoriska baser för bedrivande av arbetslivsforskning behövs vid våra 
universitet och högskolor. Arbetsmarknadsdepartementet bör etablera de ekonomiska 
förutsättningarna för dessa centra, institut eller särskilda institutioner. De är nödvändiga för att 
komplettera de idag dominerande ämnena företagsekonomi och industriell ekonomi och få till 
stånd en större mångfald i kunskapssökandet om arbete och organisation.  

  

Den nya myndigheten Mynak har begränsade uppgifter inom kunskapssammanställning och 
forskningsinitiering, inte inom finansiering och bedrivande av arbetslivsforskning. Fokus är 
relativt snävt på ergonomi och arbetsmiljö, inte på arbetets organisering och styrning. Villkor som 
i hög grad bestämmer arbetsmiljön. Det behövs alltså en betydligt bredare satsning på organ för 
finansiering och utförande av arbetslivsforskning. Mynaks uppgifter kan lämpligen föras över till 
den föreslagna nya forskningsfinansiären för arbetslivet. 

Anslag för tillämpad forskning för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, kommer 
idag från partsstyrda AFA-försäkring. Denna ordning behöver, som föreslagits ovan, 
kompletteras med en statlig satsning på partsoberoende forskning där tillämpning samspelar med 
mer nyfikenhetsstyrd teoretisk-empirisk analyserande forskning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet verkar för att staten inrättar ett forskningsråd för arbetslivsforskning 

2. partiet verkar för att staten tillför resurser för arbetslivsforskning vid universitet och högskolor  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A6 
Långsiktig satsning på sommarjobb för unga i utsatta områden 
Söderleds s-förening 
 
Sommarjobb är för många det första viktiga steget in i arbetslivet och kan förbättra utsikterna för 
ungdomars framtida etablering på arbetsmarknaden. Vad som dock är mindre känt är att 
sommarjobb även kan bidra till minskad kriminalitet bland unga. Sommarjobb är viktigt för alla 
unga, men bör ses som särskilt viktigt för ungdomar som lever i bostadsområden med högre 
arbetslöshet, sämre skolresultat och högre kriminalitet än i samhället i övrigt. Detta bör vara 
utgångspunkten i en socialdemokratisk sommarjobbsreform. 

Forskning visar på goda resultat 

Flera studier visar på sommarjobbens brottsförebyggande potential. Sommaren 2012 fick 700 
elever från 13 våldsutsatta skolor i Chicago möjlighet till sommarjobb under åtta veckor. Forskare 
som följde projektet visade att 16 månader efter att sommarjobbet avslutats begick de 700 
sommarjobbande ungdomarna hela 43 procent färre våldsbrott än ungdomar från samma skolor 
som inte fått möjlighet till sommarjobb. Året efter genomfördes ett nytt sommarjobbsprogram i 
Chicago, men denna gång var insatsen riktad mer direkt mot redan kriminellt aktiva ungdomar. 
Även denna satsning visade på liknande goda resultat. I en tredje studie (från Boston) blev 
minskningen av våldsbrotten 35 procent bland de sommarjobbande ungdomarna. Studien visade 
även att stölder gick ned med 57 procent i förhållande till de ungdomar som inte fick något 
sommarjobb. Studien från Boston påvisade också goda samhällsekonomiska vinster när de 
direkta kostnaderna för sommarjobben jämfördes med de direkta kostnaderna för kriminalitet. 

Samhällsinvesteringsreform i sommarjobb - ökad jämlikhet och minskad kriminalitet 

Partiet behöver driva en långsiktig politik för att öka möjligheten för unga att få sommarjobb. 
Samhällsinvesteringar i sommarjobb är viktigt ut ett arbetsmarknadsperspektiv men också ur ett 
brottsförebyggande perspektiv. Regeringen har under de senaste åren genomfört statliga 
satsningar på sommarjobb (för 2020 satsades 180 miljoner kronor som ska ge sommarjobb till 
cirka 20 000 ungdomar). Satsningen är bra, men kommer inte kunna tillgodose behovet fullt ut. 
Enligt statistik från SCB 2017 har enbart hälften av ungdomarna i åldern 16–18 sommarjobbat. 
Bland barn i åldern 13–15 rör det sig enbart om ungefär vart tionde barn. 

När vi utvecklar våra samhällsinvesteringar i ungdomars sommarjobb är det viktigt att ta 
utgångspunkt i var behovet är som störst. Sverige har idag 60 s.k. utsatta områden med högre 
arbetslöshet, sämre skolresultat och högre kriminalitet än i samhället i övrigt. För unga i denna 
typ av områden finns det behov att skapa långsiktiga och evidensbaserade reformer för att ge 
dessa bästa möjliga förutsättningar. En satsning på sommarjobb är en sådan reform och bör 
inbegripa alla unga i en viss ålder i våra utsatta områden. Satsningen skulle ha god potential att 
både underlätta för framtida etablering på arbetsmarknaden och minska risken för att unga 
hamnar i kriminalitet. 

En satsning på våra ungdomar i de utsatta områdena bör ske genom ett långsiktigt avtal mellan 
staten och aktuella kommuner, avtalet bör också inbegripa ett årligt statligt finansiellt stöd. Det 
bör därutöver prövas om jobbsatsningen också kan kombineras med studier under sommaren för 
de som behöver. 

Källor: 

Davis och Heller (2019) Rethinking the Benefits of Youth Employment Programs: The 
Heterogeneous Effects of Summer Jobs 



Sasser Modestino (2017) How Do Summer Youth Employment Programs Improve Criminal 
Justice Outcomes, and for Whom? 

SCB (2017) Varannan ungdom sommarjobbar Statistiknyhet från SCB 2017-06-12 
 

 

Vi yrkar att 

1. ett långsiktigt reformarbete påbörjas för att fler ungdomar ska få möjlighet till sommarjobb. 

2. alla ungdomar som bor i utsatta områden ska, genom att ett långsiktigt avtal mellan staten och 
aktuella kommuner, ges möjlighet till sommarjobb. Satsningen ska inte tränga ut andra redan 
pågående satsningar på sommarjobb för unga. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A7 
Politik för att minska arbetslösheten 
Ström, Arne 
 
Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen i april 2020 var den konjunkturrelaterde arbetslösheten 
och den strukturella arbetslösheten 389 000 personer. Därav var antalet långtidsarbetslösa ca 70 
000 personer. Många av de arbetslösa i Sverige är personer med invandrarbakgrund eller EU-
medborgare som vistas i Sverige under kortare eller längre tid. Andra är ungdomar med svensk 
bakgrund som 

hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av oavslutade studier, svåra hemförhållanden eller 
allmänt dålig motivation att studera eller söka jobb, det sk prekariatet. 

Samtidigt meddelade olika näringslivsbranscher att det saknas arbetskraft för säsongsarbete inom 
t ex jordbruk, trädgårdsodling, bärplockning och andra områden på grund av inreseförbud och 
andra restriktioner med anledning av coronapandemin. Branschorganisationer önskade få 
lättnader i reserestriktionerna för att kunna rekrytera säsongsarbetskraft från såväl EU-länder som 
icke-EUländer för sommarsäsongen 2020. Vi vill få till stånd en ändrad sysselsättningspolitik som 
matchar de arbetssökandena som bor i Sverige till de arbetstillfällen som finns kortsiktigt och 
långsiktigt inom bl a jordbruk, skogsbruk, bärplockning, trädgårdsodling och miljövård. 
Prioritering av arbetslösa i Sverige för säsongsarbete bör gälla även när vi inte längre behöver 
reserestriktioner på grund av pandemier eller liknande.  

Det framstår som logiskt att ha en ordning där arbetssökande i Sverige – utlandsfödda såväl som 
svenskfödda - först erbjuds de jobb som uppstår säsongsmässigt och först om detta inte räcker 
för att fylla behoven tillåter arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från andra EU-länder och från 
länder utanför EU. Arbetsförmedlingen bör därför få i uppdrag att söka kompetent personal 
inom Sverige innan tillstånd till arbetskraftsimmigration tillåts.  

Ett sådant förfarande skulle minska antalet långtids- och korttidsarbetslösa, minska statens 
ersättningar för arbetslöshet, och ge sommarjobb till några studerande. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen arbetar för att regeringen ändrar direktiven för arbetsförmedlingen så att den 
anvisar i första hand arbetslösa personer i Sverige till de lediga arbetsplatser som uppstår 
säsongsmässigt och långsiktigt inom t ex agrara näringar, bärplockning och naturvård, innan 
tillstånd ges för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A8 
Utbildning och kompetensutveckling för trygga jobb 
Handels förbundskontors S-förening 
 
Allt för många har otrygga jobb i Sverige. Allt för många tvingas jaga extratimmar och hoppa in 
med kort varsel för att få ihop till en inkomst som det går att leva på. Att ha ett tidsbegränsat 
kontrakt och inte veta om eller när du får jobba nästa gång gör det svårt att kombinera privatliv 
och arbete. För att inte tala om möjligheterna att kunna planera framtiden och orka arbeta ett helt 
yrkesliv.  

Här har Socialdemokraterna fattat en rad viktiga beslut, som att verka för att avskaffa allmän 
visstidsanställning och stoppa hyvlingen av arbetstid. Det är viktigt att hålla i de frågorna, men 
ytterligare pusselbitar krävs för att skapa trygga jobb, en sådan viktig pusselbit är 
kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling är viktigt för att ha fast förankring på arbetsmarknaden och för att kunna 
utvecklas på sina arbetsplatser. Goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande för 
samhällets förmåga att möta digitalisering, globalisering och klimatomställning utan att dessa 
leder till ökade klyftor och ojämlikhet. Att säkerställa rätt till kompetensutveckling är därför en 
viktig uppgift för socialdemokratin. 

Arbetsgivare investerar för lite i personalens kompetensutveckling. Handelsanställdas förbunds 
undersökningar visar att tillgången till utbildning är låg inom branschen. De utbildningsinsatser 
som görs saknar ofta relevant innehåll, både för arbetsplatsen och för arbetstagarens 
anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingen är ojämnt fördelad. Män, 
tjänstemän, heltidsanställda och tillsvidareanställda får i högst utsträckning kompetensutveckling 
av arbetsgivaren. Det är tydligt att förutsättningarna är särskilt dåliga på arbetsplatser med låg 
grundbemanning och hög andel otrygga anställningar. Förstärkt rätt till kompetensutveckling är 
därför en fråga om ökad jämlikhet och jämställdhet, och därmed särskilt angelägen för 
Socialdemokraterna. Därför behöver vi arbeta fram en strategi med reformer för arbetstagares 
rätt till kompetensutveckling. Det rör såväl kompetensutveckling på arbetsplatsen, ett offentligt 
utbildningssystem som är bättre anpassat för studier mitt i arbetslivet och utvecklat stöd från 
parternas omställningsorganisationer. 

På arbetsplatsen måste arbetstagare ges möjlighet att utveckla sin kompetens i takt med 
verksamhetens behov. Både genom ett systematiskt informellt lärande på arbetsplatsen och 
genom regelbunden formell kompetensutveckling i form av till exempel kurser och utbildningar. 
Det informella lärandet behöver få tydligare mål och struktur, med möjlighet till reflektion och 
uppföljning. Behoven avgörs lokalt, men för att möta upp dem behövs gemensamma strategier 
och systemlösningar.  

Det offentliga utbildningssystemet är idag huvudsakligen byggt för unga som ska in på 
arbetsmarknaden. Utbildningarna är ofta otillgängliga för förvärvsarbetare på grund av 
svårigheter att ta sig till studieorten eller att försörja sig under utbildningstiden. Det saknas en 
funktion med objektiv och branschövergripande kvalificerad yrkesvägledning för personer mitt i 
yrkeslivet. För att öka möjligheten för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behöver 
utbildningssystemet anpassas, både gällande utbud och tillträde. Flexibiliteten när det gäller 
studieort och studietakt måste också öka för att människor ska kunna vidareutbilda sig parallellt 
med arbetet. De ekonomiska förutsättningarna för att på deltid eller heltid vara ledig från sitt 
jobb för att bygga på sin kompetens måste förbättras. För utbildningar som är relevanta för 
arbetsmarknadens behov borde ersättningen ligga i nivå med inkomstbortfallsprincipen i 
arbetslöshetsförsäkringen. Kompetensutveckling är det bästa sättet att förebygga utslagning. Men 
i de fall när arbetstagare drabbas av uppsägningar är det viktigt att trygghetssystemen fungerar 



som de ska. Här har de partsgemensamma trygghetsfonderna en viktig roll att spela. För att 
kvalificera sig för stöd vid uppsägning krävs idag en fast anställning, vilket stänger ute en stor del 
av LO-kollektivet. Detta måste ändras. Både för att hjälpa de medlemmar som har otrygga 
anställningar och för att det i förlängningen annars riskerar att bidra till negativ press på löner och 
villkor. 

Arbetstagare bör också få känna sig trygga när de prövar ett nytt jobb på samma sätt som de kan 
känna sig trygga när de studerar. Så kan vi öka rörligheten på arbetsmarknaden utan att minska 
tryggheten. Därför bör alla som arbetar ha rätt till tjänstledighet för att testa ett nytt jobb. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar fram en strategi med reformer och åtgärdsförslag för arbetstagares 
rätt till kompetensutveckling, genom systemlösningar för yrkesverksammas livslånga lärande 

2. Socialdemokraterna verkar för att det svenska utbildningssystemet anpassas för att i högre grad 
rikta sig till redan yrkesverksamma. Fler bör ges möjlighet till kompetensutveckling och att 
utbilda sig till bristyrken med en ersättningsnivå som motsvarar inkomstbortfallsprincipen i 
arbetslöshetsförsäkringen 

3. Socialdemokraterna verkar för att det stöd partsgemensamma omställningsorganisationer 
erbjuder i högre grad ska omfatta även visstids- och deltidsanställda arbetstagare 

4. Socialdemokraterna verkar för att arbetstagare ha rätt att vara lediga för att testa annat arbete 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

6. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A9 
Anpassad heltid för småbarnsföräldrar 
Aspuddens S-förening 
 
Knappt en tredjedel av alla kvinnor jobbar deltid. Deltidsarbete ger inte bara en lägre lön utan 
riskerar även att leda till sämre pension och en försämrad karriär- och löneutveckling. Den 
vanligaste orsaken till deltidsarbete är att det saknas ett heltidsjobb. Rätt till heltid förblir alltså en 
viktig jämställdhetsfråga. Samtidigt är vård av barn den näst vanligaste orsaken till deltidsarbete. 
För att även den med små barn ska klara av att arbeta heltid behöver vi våga definiera om vad 
heltid är och anpassa den efter de de moderna förutsättningar som råder.  

En anledning till att kvinnor känner sig tvungna att gå ned i tid under småbarnsåren är förstås att 
de tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Dessa tendenser cementeras redan under 
föräldraledigheten då kvinnor är hemma längre. Ett jämställd uttag av föräldraförsäkringen skulle 
troligen bidra till att män och kvinnor tar ett mer lika ansvar för det obetalda hemarbetet. Men 
även om två heltidsarbetande föräldrar delar hemarbetet lika betyder inte det att tiden för att klara 
av lämning, hämtning och alla hushållsbestyr räcker till. Risken är fortsatt stor att någon eller 
båda föräldrarna behöver gå ned i tid, särskilt om de arbetar i oflexibla yrken.  

För småbarnsföräldrar finns här nämligen en stor orättvisa mellan dem som har flexibla jobb och 
inte. Den som har ett flexibelt jobb - vilket oftare är män - kan effektivisera arbetsdagen och 
svara på några mejl hemifrån för att på så sätt få ihop hämtning och lämning utan att gå ned i 
arbetstid. Samma möjlighet finns inte inom branscher med fasta arbetstider eller där man inte kan 
jobba hemifrån. Inom offentlig verksamhet där kvinnorna dominerar är det vanligt med oflexibla 
jobb med fasta arbetstider utan möjlighet att flexa eller jobba hemifrån.  

Vi behöver alltså kombinera arbetet för rätt till heltid med att också skapa förutsättningar för en 
anpassad heltid för småbarnsföräldrar inom oflexibla yrken. En sådan lösning skulle vara att 
skapa ett liknande system som korttidsarbete där småbarnsföräldrar inom offentlig sektor tillåts 
förkorta sin arbetstid med upp till 25 procent och samtidigt behålla drygt 90 procent eller hela sin 
lön. Försök med kortare arbetsdagar har nämligen redan gjorts på bland annat ett äldreboende i 
Göteborg med positiva resultat. Men samtidigt som staten sparade in pengar på minskad 
sjukskrivning och arbetslöshetsersättning så fick den kommunala arbetsgivaren stå för hela 
kostnaden i form av fler anställda. Med ett system liknande korttidsarbete kan staten ge tillbaka 
en del av dessa besparingarna till kommuner och regioner. Eftersom anställda inom denna sektor 
fortsätter att få tjänstepensionsavsättningar om de går ned i tid så borde systemet heller inte 
påverka pensionen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa ett system med anpassad heltid där kommun- och 
regionanställda småbarnsföräldrar tillåts gå ned i arbetstid med bibehållen lön 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A10 
Arbetskraftinvandring, modern trafficking 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Mycket av den arbetsmarknadspolitiken som regeringen Reinfeldt beslutade om ligger kvar på 
grund av majoritetsförhållanden i riksdagen. Ett av de besluten som har påverkat 
arbetsmarknaden är de beslut som fattades om arbetskraftsinvandring. Eller snarare om vilka 
regler som gäller när företagen har kompetensbrist. 

Givetvis är det så att kompetensbrist kan vara förödande för företagen. Arbetskraftsinvandring är 
också en företeelse sedan gammalt i Sverige. Skillnaden mellan 50-, 60- och 70 talens 
arbetskraftsinvandring och dagens är stor. Framförallt handlar det om att dagens 
arbetskraftsinvandrare har sitt arbetstillstånd knutet till företaget. Detta gör att företag kan 
kringgå regelverk som gäller på arbetsmarknaden. Det räcker med att hota med flygbiljett till 
hemlandet för att arbetstagaren tänker om och sväljer de sämre arbetsvillkoren. 

Vi motionärer tror att dessa problem inte finns i tjänstemannakåren eller bland yrken med 
akademisk bakgrund. Däremot vet vi att människor i LO yrken utnyttjas ordentligt. Det kan vara 
avvikelser från arbetstidslagen eller obefintliga semestervillkor. Det kan handla om lägre löner 
eller att arbetstagaren måste betala tillbaka av sin lön till arbetsgivaren under bordet. Detta har 
bevisligen hänt, det senaste ärendet var ett hemtjänstföretag i Stockholm, med kollektivavtal. Och 
säger man emot står man utan arbete. Och utan arbete får man åka tillbaka till hemlandet eller i 
värsta fall bli papperslös och försöka att få tag på arbete på den svarta marknaden. Därtill är 
samråden med Migrationsverket bara ett spel för galleriet, när den lokala fackliga organisationen 
godkänner anställningsform, arbetstidsvillkor och lön i samrådet så vet man att det inte gäller i 
verkligheten eftersom samrådet och arbetserbjudandet inte är bindande. 

Idag så jagas de som arbetar svart, de utan arbetstillstånd eller de som befinner sig utan tillstånd i 
landet. Nästan uteslutande så jagar man dessa människor och anser att deras arbete de utför inte 
är lagligt. Men tyvärr så ser man inte på dem som utnyttjar människor som oftast inte har något 
val än att arbeta svart utan papper. Straffet för arbetstagaren är hårt men arbetsgivarna kommer 
undan och kan göra nästa ansökning till Migrationsverket. 

Hela situationen medsvart arbetskraft sätter konkurrensen mellan företagen ur spel eftersom man 
inte konkurrerar med samma villkor. Den förra kongressen tog ställning för att arbetsgivarna ska 
få kännbara konsekvenser om de utnyttjar människor som har kommit till Sverige för att jobba. 
Men det behövs konkreta förslag om vad kännbara konsekvenser är. Vi uppmanar partiet att ta 
strama till lagstiftningen och ta fram konkreta förslag till straffsatser mot arbetsgivare som 
skamlöst utnyttjar människor. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tillsätter en utredning med syfte att ta fram ett nytt regelverk för 
arbetskraftsinvandring 

2. utredningen har sin utgångspunkt i att arbetsgivarnas ansvar tydliggörs 

3. utredningen lägger förslag på åtgärder när arbetsgivarna missköter sig 

4. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och sänder den till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A11 
Arbetsmiljö 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad. I tjugosex av de trettio största yrkena råder en 
ojämn könsfördelning. Vård, skola och omsorg är branscher där kvinnor är i majoritet. 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker. Kvinnor 
blir oftare sjuka av sitt arbete, medan män råkar ut för fler olyckor på arbetsplatsen. 

Sedan 1980-talet har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler 
kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det får allvarliga 
konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.  

Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat. Belastningsskador är den främsta 
orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män. På andra plats 
kommer sociala eller organisatoriska faktorer. Det finns några stora kvinnoyrken där människor 
riskerar att dö i förtid. Av dessa hamnar städare i topp följt av köks- och restaurangbiträden, och 
vård- och omsorgspersonal. 

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta 
längre och utan risker för ohälsa. Det gäller både kvinnor och män.  

Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Effektiviseringar och 
hårdnande konkurrens har ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får betala och som kan bli 
kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare som tvingas till en långvarig 
sjukskriven blir en stor kostnad för arbetsgivaren. För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att 
man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av 
stress och hög arbetsbelastning. 

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga risker för arbetsrelaterad stress hos personalen 
på samma sätt som med andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Stress beror 
uteslutande på brister i organisationen eller de sociala faktorerna på arbetsplatsen. 

Arbetsorganisation och arbetssätt måste därför ständigt omprövas och förnyas. Det är därmed av 
största vikt att det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är organiserat så att det hela tiden 
förbättrar arbetsmiljön. Arbetsorganisation, arbetsförhållanden och arbetstid ska så långt som 
möjligt anpassas till medarbetarens förutsättningar och bidra till bästa möjliga hälsa och 
välbefinnande. 

Kortsiktiga ekonomiska argument kan aldrig vara starkare än anställdas liv och hälsa. Med hjälp 
av förebyggande insatser kan man förhindra att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden och att 
deras livstid blir kortare grund av arbetsmiljörelaterade problem. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat 
högre sanktionsavgifter 

2. Socialdemokraterna verkar för starkare skrivningar i Arbetsmiljölagen. 

3. Socialdemokraterna arbetar för att Arbetsmiljöverket prioriterar detta. 

4. Socialdemokraterna arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella 
resurser som krävs för att göra detta möjligt 



5. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A12 
Arbetsmiljö 
Handels-Sossen 
 
Arbetsmarknaden i Sverige är könsuppdelad. I tjugosex av de trettio största yrkena råder en 
ojämn könsfördelning. Vård, skola och omsorg är branscher där kvinnor är i majoritet. 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden gör att kvinnor och män utsätts för olika risker. Kvinnor 
blir oftare sjuka av sitt arbete, medan män råkar ut för fler olyckor på arbetsplatsen. 

Sedan 1980-talet har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, och skillnaderna fortsätter att öka. Fler 
kvinnor än män tvingas också lämna sina jobb i förtid på grund av hälsoskäl. Det får allvarliga 
konsekvenser för kvinnors ekonomi på både kort och lång sikt.  

Fler kvinnor än män uppger att arbetsbelastningen har ökat. Belastningsskador är den främsta 
orsaken till sjukfrånvaro på grund av arbetssjukdom för både kvinnor och män. På andra plats 
kommer sociala eller organisatoriska faktorer. Det finns några stora kvinnoyrken där människor 
riskerar att dö i förtid. Av dessa hamnar städare i topp följt av köks- och restaurangbiträden, och 
vård- och omsorgspersonal. 

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta 
längre och utan risker för ohälsa. Det gäller både kvinnor och män.  

Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Effektiviseringar och 
hårdnande konkurrens har ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får betala och som kan bli 
kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare som tvingas till en långvarig 
sjukskriven blir en stor kostnad för arbetsgivaren. För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att 
man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av 
stress och hög arbetsbelastning. 

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga risker för arbetsrelaterad stress hos personalen 
på samma sätt som med andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Stress beror 
uteslutande på brister i organisationen eller de sociala faktorerna på arbetsplatsen. 

Arbetsorganisation och arbetssätt måste därför ständigt omprövas och förnyas. Det är därmed av 
största vikt att det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet är organiserat så att det hela tiden 
förbättrar arbetsmiljön. Arbetsorganisation, arbetsförhållanden och arbetstid ska så långt som 
möjligt anpassas till medarbetarens förutsättningar och bidra till bästa möjliga hälsa och 
välbefinnande. 

Kortsiktiga ekonomiska argument kan aldrig vara starkare än anställdas liv och hälsa. Med hjälp 
av förebyggande insatser kan man förhindra att kvinnor slås ut från arbetsmarknaden och att 
deras livstid blir kortare grund av arbetsmiljörelaterade problem. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat 
högre sanktionsavgifter 

2. Socialdemokraterna verkar för starkare skrivningar i Arbetsmiljölagen. 

3. Socialdemokraterna arbetar för att Arbetsmiljöverket tillförs de ekonomiska och personella 
resurser som krävs för en högre ambitionsnivå. 



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



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A13 
De som jobbar i någons hem förtjänar trygga arbetsvillkor 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
För arbetare vars arbetsplats är någon annans hem gäller inte normal arbetsrätt. På de jobben 
hamnar den anställdes rätt i kollision med den enskildes rätt. Det handlar främst om avsteg från 
rätten till en säker arbetsmiljö och en rimlig arbetstid. Historiskt har det främst gällt de som 
städar eller passar barn och gamla i borgerliga hem. Idag kallas tjänsterna hushållsnära och utförs 
ofta med RUT-bidrag.  

Sedan LSS-reformen 1994 har en annan grupp vuxit fram, personliga assistenter. För de här två 
grupperna är det inte lagens om anställningsskydd, arbetstidslagen eller arbetsmiljölagen som 
ligger till grund för deras arbetsvillkor. För dem gäller istället Lagen om husligt arbete som 
innehåller en rad tveksamheter jämfört med villkoren på resten av arbetsmarknaden. Flera avsteg 
från arbetstidslagen görs till exempel kan ordinarie övertid uppgå till 300 timmar per år istället för 
200 timmar. Vid uppsägning gäller inte saklig grund utan arbetsgivaren kan avsluta anställningen 
enligt eget tycke med endast en månads uppsägningstid.  

2018 ratificerade Sverige Internationella arbetsorganisationens, ILO, konvention om anständiga 
arbetsvillkor för hushållsarbetare. Något som alliansregeringen innan sa nej till. Men samtidigt 
gjordes bara en mindre förändring i lagen om hushållsnära tjänster. Numera har de som arbetar 
enligt lagen rätt till anställningsavtal. Däremot ligger avstegen från arbetstidslagen kvar liksom att 
saklig grund begreppet saknas. 

Det är ovärdigt att de som jobbar i andras hem ska ha det sämre än andra på arbetsmarknaden. 
Det är dags att avskaffa undantagen en gång för alla. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna verkar för att lagen om husligt arbete avskaffas 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A14 
En klokt reglerad arbetskraftsinvandring 
Kungsholmens s-förening 
 
Den lagstiftning som infördes 2008 innebar att utformning och tillämpning av regler om 
arbetskraftsinvandring så gott som helt lades i händerna på arbetsgivare. De enda krav som 
lagfästes var att de personer som rekryterades skulle erhålla minst minimilön och ha möjlighet att 
stanna två plus två år. Samma regler gäller numera för alla kategorier av arbetskraftsinvandrare. 

En konsekvens av lagstiftningen är att invandringen har ökat men vad gäller personer från andra 
EU-länder så har inte proportionerna mellan brist-, överskotts- och balansyrken förändrats. När 
det gäller invandring från länder utanför EU så har ökningen nästan helt gällt överskottsyrken. 

Ett annat fenomen är att genomsnittslönen sjunker under rätt lång tid efter att en person anställts 
i Sverige. För alla kohorter sedan 2009 så har lönen fallit under 6 – 7 år innan den börjar öka. 
Några förklaringar till denna hängmatta är inte kända. 

Det finns en viktig och signifikant skillnad mellan personer med mycket hög utbildning 
(civilingenjörer, läkare, datatekniker) och personer med låg utbildning som i stor utsträckning 
arbetar i privat servicesektor. Av de högt kvalificerade som kom 2009 fanns bara 7 procent kvar 
två år senare medan 75 procent av personer som arbetade servicesektorn har stannat kvar. 

Det fusk som regelbundet avslöjas hänför sig i alltväsentligt till den privata servicesektorn men 
eftersom lagstiftningen är gemensam för alla kategorier blir kontrollen lika nitisk för alla. Detta är 
sannolikt ett skäl till de uppmärksammade fall då personer med nyckelpositioner i svenska företag 
utvisas på grund av formellt slarv. Ett annat besläktat problem är att nuvarande lagstiftning 
blandar samman asyl- och arbetskraftsinvandring. 

Det finns anledning att se över en lagstiftning som inte alls fått utlovade effekter och ställa frågan 
om det är rimligt att arbetsgivare är enväldiga domare. Det finns flera andra förändringar som bör 
övervägas. Möjligen bör lönenivån höjas. Det ter sig också rimligt att ställa krav på utbildning när 
det gäller arbetskraftsinvandring. Det måste också utredas, mot bakgrund av utvecklingen sedan 
2008, om det finns behov av att tillåta invandring till sektorer där det finns ett överskott på 
arbetskraft i landet. Effekten är med säkerhet att redan låga löner blir ännu lägre. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Effekterna av de regler för arbetskraftsinvandring som infördes 2008 skyndsamt utreds. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen 
2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A15 
Ett demokratiskt och hållbart arbetsliv 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Många människor upplever att tiden vid sidan av arbetet inte räcker till för återhämtning, 
personlig utveckling och att vårda nära relationer. Samtidigt ökar den arbetsrelaterade psykiska 
ohälsan. Antalet sjukskrivna med utmattningssymtom har sexdubblats sedan 2010. Arbetets 
verklighet manar oss att stanna upp och fundera över arbetslivets syfte, kvalitet och struktur. 

Vi menar att ett framtidsinriktat politiskt projekt måste utmana rådande föreställning att all 
produktivitetstillväxt ska omsättas i ökad materiell konsumtion. Vi är också övertygade om att 
mer bör göras för att öka arbetstagarens ekonomiska makt och stärka arbetet mot arbetsrelaterad 
ohälsa. Vi vill se en arbetslivspolitik som fokuserar på mer frihet, större inflytande och bättre 
arbetsmiljö. 

Arbetstidsförkortning  

Arbetstidsfrågan har varit ett centralt inslag i arbetarrörelsens frihetskamp. Under 1900-talet 
förkortades arbetsveckan stegvis från 56 till 40 timmar, men sedan 1973 har ingen förkortning av 
den lagstadgade normalarbetsveckan genomförts. Vi menar att det är hög tid för en reform som 
sänker heltidsmåttet från 40 till 35 timmar per vecka.  

Det är viktigt att påpeka att en arbetstidsförkortning inte är en samhällskostnad gentemot 
nuvarande materiella standard, utan en alternativkostnad relativt potentiell framtida produktion. 
Det är därför fullt möjligt att, precis som vid tidigare arbetstidsförkortningar, både höja löner och 
korta arbetstiden. Även med väldigt pessimistiska antaganden om produktivitets- och 
sysselsättningseffekter skulle en stegvis genomförd arbetstidsförkortning med bred marginal 
kunna bekostas inom ramen för den förväntade årliga tillväxten. Vi skulle alltså fortsatt bli rikare, 
men i något långsammare takt under reformens genomförande. 

En arbetstidsförkortning bör införas varsamt för att säkerställa att den offentliga servicen inte 
påverkas. Att offentlig sektor präglas av en hög andel deltidsarbete förenklar samtidigt 
genomförandet av en arbetstidsförkortning eftersom det för många kommer innebära uppräknad 
sysselsättningsgrad snarare än färre arbetade timmar. Genom att heltidsarbetande får sänkt 
arbetstid och deltidsarbetande får uppräknad sysselsättningsgrad är en generell 
arbetstidsförkortning också fullt förenlig med det viktiga arbetet för att göra heltid till norm. 

Tidsfristen för det stegvisa införandet kan bedömas till 10 år men måste utredas så att 
kompetensförsörjningen i offentlig sektor säkras. Vi menar också att riktade statsbidrag bör 
införas för att kompensera kommuner och landsting för ökade kostnader vid 
arbetstidsförkortning. 

Ett demokratiskt arbetsliv 

Vi tar för givet att alla beslut om styret av vår komplexa statsapparat ska tas gemensamt, men 
inom näringslivet och på arbetsplatsen har anställda jämförelsevis lite att säga till om. När det 
offentliga går in med stora summor för att rädda krisande branscher och företag är det fullt 
rimligt att vi samtidigt hittar vägar för att omsätta det medborgerliga ekonomiska stödet i 
medborgerligt ekonomiskt inflytande. Utan strategier för ökad ekonomisk demokrati förblir vi 
låsta i en modell där vinsterna privatiseras och förlusterna socialiseras. Ett första steg bör vara att 
utreda möjligheterna till utökad arbetsplatsdemokrati och medborgarnas demokratiska inflytande 
över den ojämlika kapitalkoncentrationen. 

Tryggare anställningar och en hållbar arbetsmiljö 



Ett demokratiskt arbetsliv förutsätter trygga arbetstagare och att lagar och regler efterlevs. Det 
senaste decenniet har ansvariga myndigheters tillsynskapacitet kraftigt försvagats. Detta gäller inte 
minst Arbetsmiljöverket. Ökad myndighetskontroll skulle motverka brott i arbetslivet och minska 
den osunda konkurrensen på arbetsmarknaden. Vi menar att Socialdemokraterna måste driva att 
anslagen till Arbetsmiljöverket höjs för att stärka arbetsmiljöarbetet och att ett arbetslivsinstitut 
inrättas för att bedriva forskning inom arbetsorganisation och hälsoeffekter. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att den lagstiftade normalarbetsveckan förkortas från 40 till 
35 timmar 

2. Socialdemokraterna ska verka för riktade statsbidrag som kompenserar kommuner och 
regioner för ökade kostnader vid arbetstidsförkortning 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en utredning tillsätts om ökad ekonomisk demokrati 

4. Socialdemokraterna ska verka för att anslagen till Arbetsmiljöverket höjs och 
tillsynskapaciteten förbättras 

5. Socialdemokraterna ska verka för att det inrättas ett nytt Arbetslivsinstitut för forskning om 
arbetslivsrelaterade frågor 

6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

7 Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A16 
Förkorta arbetstiden 
Hässelby strands s-förening, SEKO-sossen 
 
I Sverige har vi under många decennier nu arbetat under 8-timmarsdagen. Under lång tid har 
även arbetarrörelsen gemensamt haft som krav att en dag införa 6-timmarsarbetsdag. Detta krav 
har dock med åren blivit allt mer undangömt för att till slut helt försvinna från våra program. Det 
betyder dock inte att behovet av att förkorta arbetet både med hänsyn till den arbetsinsats 
arbetare i Sverige genomför men också för uteblivna löneökningar genom flera decennier tillbaka. 
Vi som arbetar ska ha betalt för det arbetet vi utför – att förkorta arbetstiden är ett sätt att 
kompensera för våra löner. Vad som är ett bra första steg i förhållande till vad som är görbart på 
rådande arbetsmarknad bör dock utredas. Därför vore det rimligt att ett arbetareparti som det 
socialdemokratiska ser till att ta fram ett förslag för kortad arbetstid, eventuellt i samråd med 
fackföreningsrörelsen. Annars på eget initiativ som arbetarklassens politiska representant. 
 

 

Vi yrkar att 

1. uppdra åt SAP att utreda vad som är en genomförbar generell arbetstidsförkortning. 

2. SAP ställer sig bakom principen att arbetstiden generellt ska förkortas. 

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A17 
Inför hårdare krav på arbetsgivare att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa 
Avantgarde S-kvinnor 
 
Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala arbetsmiljörisker som en av de största framtida 
utmaningarna i arbetslivet. Psykisk ohälsa är idag den snabbast växande orsaken bakom 
långtidssjukskrivningar och ofta handlar det om stressrelaterade symptom. Stress är numera en av 
vår tids stora folksjukdomar och har blivit den vanligaste orsaken till sjukdom bland arbetstagare i 
hela EU. I Sverige beror upp emot 40 procent av nya sjukskrivningar på psykiska diagnoser som 
stress, depression och utbrändhet. Men ohälsotalet kan vara större än så.  

Drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, uppger att de har alldeles för mycket att göra. Mellan 
a ̊r 2005 och 2015 anmäldes drygt 20 700 arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög 
arbetsbelastning. De tre senare åren mer än fördubblades anmälningarna. En tredjedel kommer 
fra ̊n personer i åldern mellan 45 och 54 år. Anma ̈lningarna är na ̈stan tre gånger mer vanligt bland 
kvinnor a ̈n män. Kvinnorna hade under 2013 nära dubbelt så många sjukpenningdagar (12,3) 
jämfört med männen (6,6) utöver de två första veckorna som arbetsgivaren står för.  

Det handlar om hög arbetsbelastning, otrygga anställningsavtal, arbetsplatsmobbning och 
utmaningar i att finna balans mellan privatliv och arbetsliv. Arbetsmarknaden och arbetslivet har 
förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad 
ohälsa i dagens arbetsliv.  

På dagens arbetsplatser är det inte längre i lika hög grad fysiska skador som uppkommit av för 
tungt arbete eller hantering av farligt gods eller maskiner. Ett stort problem som vuxit fram är 
däremot att vi kan jobba dygnet runt, nås överallt och aldrig får en paus. För att få en ledig stund 
måste varje individ själv säkerställa att denna aktivt arbetar mot detta. Men det bör likväl vara 
arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivare som prioriterar och arbetar systematiskt med den 
psykosociala arbetsmiljön har mycket att vinna. Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av 
ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. 

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja 
produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Dessutom minskas, med stor sannolikhet, 
antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar som är förknippat med höga kostnader för både 
arbetsgivare och samhälle. Enligt Socialstyrelsen kostar det samhället cirka 70 miljarder kronor 
per år att anställda blir sjuka av stress. En uppskattning på vad det kostar att behandla de sjuka 
och vad man förlorar i utebliven produktion. Det är en ökning på 20 miljarder kronor på tio år. 

Socialdemokraterna bör verka för att förbättra arbetsvillkoren på marknaden och sänka 
ohälsotalet och sjukskrivningarna i landet. Stress och psykisk ohälsa är en stor 
samhällsekonomisk fråga och en fråga om jämställd hälsa. Förändring nås bäst genom utbildning, 
handlingsplaner och sanktioner för arbetsgivare som inte sköter sig. Samt genom att ge vården 
fler resurser till att upptäcka och behandla stressrelaterade fall. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa ekonomiska sanktioner mot arbetsgivare som inte har 
en tydlig plan för förebyggande av arbetsrelaterad psykisk ohälsa och/eller inte har en individuell 
plan för att succesivt återinföra en sjukskriven i arbete 

2. Socialdemokraterna verkar för att ge mer resurser till Arbetsmiljöverket att utföra 
arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatser 



3. Socialdemokraterna verkar för att införa obligatorisk utbildning kring föreskrifterna om 
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4. för offentligt anställda på ledarpositioner  

4. Socialdemokraterna verkar för att se till att vården har mer resurser och kunskap att ta hand 
om patienter med stressrelaterade symptom och psykisk ohälsa 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A18 
Reglera den allmänna visstidsanställningen 
Kungsholmens s-förening 
 
Den allmänna visstidsanställningen i Sverige har allvarliga brister, både för anställda och för 
samhället. De anställda arbetar på timbasis, kan inte veta i förväg hur stora inkomster de kan 
räkna med och lever därför i ekonomisk otrygghet. De timanställda har i många fall också för få 
arbetade timmar för att kunna bli berättigade till a-kassa (tillfälliga förbättringar har införts under 
coronakrisen). Om de saknar schema får de inte heller sjuklön vid sjukdom, vilket tvingar många 
att arbeta i stället för att sjukskriva sig. 

Andelen timanställda i Sverige har under flera år legat omkring 15 procent. Inom äldreomsorgen i 
riket är mer än var fjärde tillfälligt anställd, medan i stockholmsregionens äldreomsorg 40 procent 
av personalen är timanställd. Forskning vid universitetet i Göteborg visar att timanställda inom 
vård och omsorg ofta cirkulerar mellan flera arbetsplatser och möter ett stort antal olika anställda 
och vårdtagare. De sociala kontakterna blir onödigt många, vilket kan både försvåra 
möjligheterna att skapa trygga relationer med vårdtagarna och öka risken för smittspridning. Att 
timanställda av ekonomiskt nödtvång trots sjukdom måste arbeta och därmed bidra till smitta och 
förlust av liv är inte acceptabelt i dagens samhälle. 

Lagen om anställningsskydd, Las, stadgar att tillsvidareanställning ska vara huvudregel i Sverige. 
Men när så många anställda, särskilt inom vård och omsorg, nu visar sig sakna tillsvidarekontrakt, 
blir det tydligt att arbetsgivare systematiskt använder tillfälliga anställningar i stället för 
tillsvidareanställningar, inte bara för toppar i belastningen utan också för i förväg kända, mer 
långsiktiga arbetskraftsbehov. Lagens prioriteringar återspeglas därmed inte i praktiken i 
samhället.  

Den allmänna visstidsanställningen behöver därför regleras, i första hand för att skapa en större 
förutsägbarhet för de anställda och för att kunna ge dem rätt till a-kassa och sjuklön. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna tar initiativ till en översyn av den allmänna visstidsanställningen med avsikt 
att skapa en större ekonomisk trygghet för de anställda och för att kunna ge dem rätt till a-kassa 
och sjuklön.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A19 
Rör inte LAS! 
SSU Stockholm, SSK, SSU Facklig, SSU Front, SSU Kista, SSU Kontakt, SSU Kungsholmen, 
SSU Norra Real, SSU Wasastan, SSU Västerort, SSU Östermalm 
 
Till följd av det så kallade Januariavtalet tillsatte regeringen en utredning för att reformera Lagen 
om anställningsskydd. Uppdraget var bland annat att arbetsrätten skulle ” moderniseras och 
anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan 
arbetsmarknadens parter upprätthålls”. När utredningens förslag nu kommit ut kan vi konstatera 
att så inte är fallet. Istället har som många befarat balansen tippat åt arbetsgivarnas fördel. 
Utredningen föreslår lättnader där det idag finns hinder för att sparka anställda. Slopade krav om 
skäl för uppsägning, det ska istället bli lättare för företagen att bli av med oss som arbetar.  

Det kommer även att skapa en tystnadskultur på arbetsplatser där personalen inte vågar säga till 
när något är fel. Hela den framgång som uppnåddes med #MeToo kommer antagligen att gås 
förlorad när kvinnor inte längre kommer våga säga emot när chefer trakasserar dem av rädsla att 
förlora sitt jobb. Vi kommer troligen att se ett stort uppsving i dödsfall på arbetsplatser när man 
inte längre vågar gå till ett skyddsombud för att larma om fel. 

Att vara ett arbetareparti förpliktigar. Socialdemokraterna har ett ansvar att företräda oss som 
arbetar och som vår politiska gren skydda oss mot högerns politiska angrepp. De försämringar – 
inte moderniseringar – som föreslås i utredningen riskerar att tysta våra redan utsatta 
arbetsplatser ännu mer. Ett fackligt medlemskap blir en risk om du arbetar på ett företag med 
upp till 15 anställda. Då kan du sparkas utan giltig anledning, enligt utredningens förslag. Mitt i 
detta har också coronakrisen kommit och visat tydligt att Centerpartiet och Liberalerna, som 
tvingat igenom dessa förslag, helt har fel när de påstår att det skulle vara svårt att göra sig av med 
personal i Sverige. Tvärtom. Vi har redan hyvlingar, timanställningar, allmän visstidsanställning 
och SMS-anställningar. Arbetsmarknaden är redan oanständig. Om arbetsrätten ska moderniseras 
så ska det snarare ske åt andra hållet än åt det utredningen pekar. 

Men att lagen är från 70-talet har dock högerpartierna rätt. Men till skillnad från dem säger vi, 
vrid inte klockan tillbaka. Socialdemokratin ser framåt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. skrota regeringens LAS-utredning. 

2. LAS inte får försämras för arbetarnas räkning. 

3. förändringsförslag inom arbetsrätten måste godkännas av LO. 

4. Socialdemokratin har som mål att stärka arbetsrätten i syfte att skydda de som arbetar. 

5. Socialdemokratins odiskutabla mål är att stärka arbetarnas ställning på arbetsmarknaden.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A20 
Sex timmars arbetsdag 
Kungsholmens s-förening 
 
Forskningen är tydlig; sex timmars arbetsdag med bibehållen lön minskar stressen och ökar 
välmåendet för de anställda.  

Flera kommuner i Sverige har på olika sätt gjort försök med sex timmars arbetsdag, bland annat 
Sundsvall, Östersund och Göteborg. De flesta försök har skett inom den kommunala välfärden, 
såsom inom socialtjänsten eller äldrevården. Det finns även flera privata företag som infört sex 
timmars arbetsdag med lyckade resultat. 

På de platser där försöken gjorts visar utvärderingar att personalen mår bättre, upplever mindre 
stress på arbetstid och har lättare att koppla bort jobbet när de går hem. Flera av försöken 
innebär att de anställda fortsatt ska utföra arbetsuppgifter som motsvarar heltid. I Östersund 
upplevde personalen i högre utsträckning att de hann med sina arbetsuppgifter på den förkortade 
arbetstiden än innan. 

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön kan öka kostnaderna för arbetsgivaren, men den 
minskade stressen och ökade välmåendet hos medarbetarna bör innebära minskade kostnader 
över tid i form av till exempel minskade sjukskrivningskostnader. Det har också bevisligen lett till 
lägre personalomsättning och gör det lättare att rekrytera. 

Socialdemokraterna har i regeringsställning sänkt arbetstiden i flera steg, från 48 timmar per 
vecka 1919, till 45 år 1958, till 42,5 år 1967 och 40 timmar per vecka 1970. Nu är det dags igen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att förkorta den ordinarie arbetstiden från 40 till 30 timmar 
per vecka. 

2. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A21 
Skärpt tillsyn över lika lön för lika arbete 
HBTs Stockholm, SSU 25+, Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Aspuddens s-förening 
 
På Socialdemokraternas hemsida står det: “Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är 
och ska behandlas som jämlikar.”  

Principen om lika lön för lika arbete har länge varit en grundsten inom socialdemokratin och 
arbetarrörelsen. Redan 1919 ansåg ILO (Internationella arbetsorganisationen) att lika lön för lika 
arbete åt män och kvinnor var en viktig fråga.  

Trots detta ser vi idag, mer än 100 år senare, att personer fortfarande behandlas olika på 
arbetsmarknaden på grund av kön och att löneskillnader mellan kön fortfarande existerar. Flera 
fackförbund vittnar om att arbetet är svårt. Vi vet vart vi vill, men det finns mycket kvar att göra 
om vi ska komma dit. Om arbetsmarknadsparterna inte lyckats utjämna lönegapet behöver vi se 
över vår lagstiftning. 

Alltsedan 2009 har Island varit världens mest jämställda land enligt World Economic Forums 
årliga Global Gender Gap Reports. Under 2017 röstade Islands Allting igenom ett lagförslag som 
förpliktigar företag med fler än 25 anställda att årligen införskaffa ett statligt certifikat för 
jämställd lön. Om de inte gör detta kan de bli skyldiga att betala böter. Detta certifieringskrav för 
jämställda löner – världens första – trädde i kraft i början av 2018. 

I Sverige framgår det av diskrimineringslagen att arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldiga 
att varje år analysera löneskillnader och eventuella samband med kön, att de kan bli förpliktade 
att lämna DO (diskrimineringsombudsmannen) uppgifter om detta, samt att de kan behöva 
betala viten om de inte gör det. Men skyldigheten att dela informationen med DO – och därmed 
DO:s möjlighet att granska om analyserna gjorts och huruvida arbetsgivarens lönesättningar är 
jämställda – aktualiseras först om DO riktat en begäran om sådana uppgifter till den berörda 
arbetsgivaren.  

Sådana individuellt riktade informationsförelägganden är ett viktigt medel i DO:s arsenal. Men 
DO har begränsade resurser och flera andra angelägna områden utöver jämställda löner att 
bevaka. En tillsynsordning som är beroende av huruvida myndigheten själv väljer att granska en 
viss arbetsgivare är otillräcklig för att påverka de systematiska löneskillnader som fortfarande 
präglar arbetsmarknaden. Vår lagstiftning behöver kompletteras. Det är hög tid att följa Islands 
exempel och införa ett liknande, automatiskt certifieringskrav för jämställda löner. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att införa ett lagstadgat certifieringskrav för jämställd lön 
som tar sin utgångspunkt i Islands exempel. 

2. Socialdemokraterna ska verka för skärpt tillsyn över arbetsgivares efterlevnad av principen om 
lika lön för lika arbete oavsett kön. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A22 
Stoppa hyvlingen! 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Tänk dig att du jobbar heltid. Det är mycket att göra, men du och kollegorna kämpar på. En dag 
fattar din arbetsgivare beslutet att skära ner. I stället för att följa lagen om anställningsskydd och 
säga upp en person enligt turordningslista tar arbetsgivaren bort timmar från allas scheman. 

Din heltid blir deltid. Du får lägre lön. Din pension påverkas. Du tvingas plötsligt att slåss om 
extra timmar för att få ekonomin att gå ihop. Om du hade blivit uppsagd hade du haft lön under 
uppsägningstiden och rätt till a-kassa. Nu förväntas du bara gilla läget. 

I ett antal domar från Arbetsdomstolen fastslås att anställningstryggheten enligt LAS bara gäller 
anställningskontraktet i sig, inte hur många timmar det innehåller. Arbetsgivaren har alltså rätt att 
dra ner arbetstidsmåttet i kontraktet. 

Den rödgröna regeringen tillsatte en utredning för att stärka anställningstryggheten och stoppa 
hyvlingen. När förslagen från utredningen sedan presenterades valde den nuvarande regeringen 
att inte gå vidare med förslagen. 

Samtidigt säger Januariavtalet att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas och 
att arbetstagare ska skyddas mot godtycke. I så fall krävs det förändringar i lagstiftningen som 
skyddar mot hyvling. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Lagen om anställningsskydd skärps i syfte att stoppa hyvlingen 

2. Socialdemokraterna i Stockholm stad antar motionen som sin egen 

3. Socialdemokraterna i Stockholm stad skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A23 
Svart arbetsmarknad 
Fackliga utskottet 
 
Idag så jagas de som arbetar svart, de utan arbetstillstånd eller de som befinner sig utan tillstånd i 
landet. Nästan uteslutande så jagar man dessa människor och anser att deras arbete de utför inte 
är lagligt. Givetvis är det så att alla som arbetar ska också betala skatt, den gemensamma 
välfärden i Sverige kräver det och skatteunderlaget är en förutsättning för att välfärdssamhället 
ska kunna fungera. 

Men tyvärr så ser lagstiftaren inte dem som utnyttjar människor, oseriösa arbetsgivare. Straffet 
faller mycket hårdare på den som arbetar svart än på den som anställer svart arbetskraft. 
Arbetstagarna har oftast inte något annat val än att arbeta svart utan papper. Vi anser att det 
hårdare straffet ska ges till dessa oseriösa arbetsgivare. Vi anser att de inte ska ha möjlighet att 
utnyttja människor som befinner sig i underläge.  

Det är även så att arbetsgivare som använder sig av svart arbetskraft sätter konkurrensen mellan 
företagen ur spel om man inte konkurrensen på lika villkor. I England så har man infört höga 
böter på varje person som man hittar på ett företag som arbetar utantillstånd. Det är 
arbetsgivaren som ansvarar att alla som arbetar på en arbetsplats har rätt papper och rätt tillstånd. 
 

 

Vi yrkar att 

1. man via lag kan bötfälla arbetsgivare som inte har sett till att arbetstagare har korrekta papper 

2. böterna för varje person som man finner på ett företag ska vara kännbart, minst 50 000 
SEK/person 

3. mer resurser tillskjuts ekobrottsmyndigheten för att kunna arbeta mot arbetslivskriminalitet. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A24 
Svart arbetsmarknad 
Handels-Sossen 
 
Idag så jagas de som arbetar svart, de utan arbetstillstånd eller de som befinner sig utan tillstånd i 
landet. Nästan uteslutande så jagar man dessa människor och anser att deras arbete de utför inte 
är lagligt. Givetvis är det så att alla som arbetar ska också betala skatt, den gemensamma 
välfärden i Sverige kräver det och skatteunderlaget är en förutsättning för att välfärdssamhället 
ska kunna fungera. 

Men tyvärr så ser lagstiftaren inte dem som utnyttjar människor, oseriösa arbetsgivare. Straffet 
faller mycket hårdare på den som arbetar svart än på den som anställer svart arbetskraft. 
Arbetstagarna har oftast inte något annat val än att arbeta svart utan papper. Vi anser att det 
hårdare straffet ska ges till dessa oseriösa arbetsgivare. Vi anser att de inte ska ha möjlighet att 
utnyttja människor som befinner sig i underläge.  

Det är även så att arbetsgivare som använder sig av svart arbetskraft sätter konkurrensen mellan 
företagen ur spel om man inte konkurrensen på lika villkor. I England så har man infört höga 
böter på varje person som man hittar på ett företag som arbetar utantillstånd. Det är 
arbetsgivaren som ansvarar att alla som arbetar på en arbetsplats har rätt papper och rätt tillstånd. 
 

 

Vi yrkar att 

1. man via lag kan bötfälla arbetsgivare som inte har sett till att arbetstagare har korrekta papper 

2. att böterna för varje person som man finner på företaget ska vara kännbart och baseras på en 
procentsats på företagets omsättning, dock minst 50 000 kr per person.  

3. Socialdemokraterna i Stockholms stad skickar motionen vidare till Socialdemokraternas 
partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A25 
Tillbaka till ordning och reda 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Arbetstidslagen har genomgått en del förändringar de senaste åren. EU- direktivet reglerade 
dygns- och veckovilan ett antal år sedan. Det var klart en förbättring för arbetstagarna i Sverige, 
innan den ändringen fanns egentligen bara veckoarbetstid och en väldigt kort nattvila inskrivna i 
lagen. 

Men många andra delar i arbetstidslagen har försämrats under det borgerliga regeringsinnehavet, 
regeländringar som ger arbetsgivarna ett alldeles för stort utrymme att ta ut övertid var nog en av 
de värsta ändringarna. Bevekelsegrunden för de ändringarna i Arbetstidslagens regler (2011) som 
gjordes var det för att stoppa fackliga organisationers rätt/möjligheter att påverka hur mycket 
övertid man kan ta ut i ett företag. Innan de ändringar var arbetsgivarna tvungna att teckna ett 
lokalt kollektivavtal om ett högre uttag av övertid, dvs den tiden som överskred 250 timmar per 
år. 

Vi kan nu konstatera att övertiden har skjutit i höjden i de offentliga verksamheterna och som 
facklig organisation finns det små till inga möjligheter att påverka och hålla övertidsuttaget på 
rimlig nivå. I stället för att anställa människor utnyttjas de som finns på arbetsplatsen maximalt. I 
region Stockholm finns det hur mycket som helst medel för att betala extra övertidsersättningar 
och ge bonusar för att de anställda inte ska ta semester, pengar som skulle kunna användas på ett 
betydligt bättre sätt.  

Medarbetare har ofta svårt att säga nej till att arbeta övertid, både för att man är lojal mot sina 
arbetskamrater och patienterna men framför allt att man behöver pengar. Då är det lätt att 
glömma bort att man ska tänka på sin egen hälsa eller att man ska driva att man ska bli flera på 
arbetsplatsen.  

De fackliga organisationerna har som sin främsta uppgift att bevaka god arbetsmiljö och se till att 
arbetsgivarna tar sitt ansvar. Det kunde man göra när tvånget av kollektivavtal fanns i regelverket. 
Då tilläts inte ett alldeles för högt uttag av övertid. Därför är det viktigt att Socialdemokraterna 
står bakom en arbetstidslag värd namnet och ser till att de fackliga organisationerna ska få tillbaka 
sin rätt att skriva kollektivavtal om arbetsgivaren vill ta ut mer än 250 timmar per år. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna initierar att ändringen görs i Arbetstidslagen till den skrivning som fanns 
innan ändringen 2011 

2. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen 

3. motionen skickas till kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: A. Arbete 
 

Motion A26 
Trygghet på arbetsmarknaden 
Polstjärnans s-förening 
 
Från nittiotalet och framåt har arbetsrätten varit under hård press och mer och mer setts som ett 
politisk-ekonomiskt verktyg för att stimulera sysselsättning snarare än sätt att skydda 
arbetstagarna. Den svenska arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, med en krympande kärna 
heltidsarbetande och tillsvidareanställda och en växande periferi av blandade kontrakt som alla 
har gemensamt att de saknar långsiktig trygghet i sin försörjning.  

Drygt 758 000 tidsbegränsat anställda, 300 000 egenföretagare saknar idag skydd av 
anställningsskyddets grundprincip: att anställningen gäller tillsvidare. Det motsvarar var femte 
sysselsatt på arbetsmarknaden.  

Därutöver saknar över en halv miljon anställda på företag med upp till 10 anställda ett tillräckligt 
skydd mot godtyckliga uppsägningar, eftersom småföretag har rätt att göra undantag från 
turordningsreglerna. Givet hur den svenska arbetsmarknaden utvecklar sig, där småföretagen 
utgör sysselsätter en allt större andel av arbetskraften, borde det vara självklart för ett 
arbetareparti att även värna denna grupps rätt till trygga jobb och villkor. Anställda på småföretag 
är dessutom i högre grad beroende av LAS eftersom att täckningsgraden och organisationsgraden 
på småföretag är lägre. 

Sedan 80-talet har förändringar i anställningsskyddet nästan enbart skett till arbetsgivarens fördel. 
Den viktigaste förändring som haft en stor negativ inverkan på anställningstryggheten är 
införandet av anställningsformen allmän visstid 2007, som ökat användningen av de mest prekära 
tidsbegränsade kontrakten. Hälften av de tidsbegränsat anställda på arbetsmarknaden är så kallade 
”timmisar” som kallas vid behov och avlönas per timme.  

En dryg tredjedel av de mest prekära tidsbegränsade kontrakten återfinns på Kommunals 
avtalsområde, i synnerhet vård och omsorg. Samtidigt är vård och omsorg verksamheter där 
kontinuitet och teamarbete är fundamentala kvalitetsaspekter. Detta var inte minst coronakrisen 
ett kvitto på, där den omfattande personalomsättningen i äldreomsorgen i kombination med 
avsaknad av skyddsutrustning, pekades ut som en central förklaring till smittspridningen som 
uppstod. 

Tidsbegränsat anställda vittnar om en prekär tillvaro med stor osäkerhet inför framtiden. För den 
som rings in vid behov är det svårt att planera vardagen och ekonomin eftersom det är osäkert 
när och om det finns pass att få. Att arbeta tidsbegränsat och kallas in vid behov är förknippat 
med risk för sjuknärvaro, stress och utmattningssyndrom som i förlängningen ökar risken för 
somatiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och smärtproblematik. Med ett uppluckrat 
anställningsskydd riskerar även tillsvidareanställda att i högre utsträckning drabbas av stress och 
rädsla för att uttrycka kritik mot arbetsgivaren.  

Frågan handlar om vilken sorts arbetsmarknaden vi vill ha. Socialdemokraterna måste visa att de 
är ett parti på löntagarnas sida, som sätter välfärden först. Det är inte okej för företag att göra 
vinster till vilket pris som helst. Utan ett stärkt anställningsskydd kommer kärnan av trygga jobb 
att fortsätta krympa och utnyttjande och exploatering av arbetskraft öka. I grunden handlar det 
om att bibehålla en maktbalans mellan arbetsmarknadens parter och säkra en grundtrygghet för 
alla löntagare oavsett om de omfattas av kollektivavtal eller ej. 
 

 

Vi yrkar att 



1. Socialdemokraterna alltid försvarar arbetsrätten och aktivt arbetar för att stärka maktbalansen 
mellan arbetsmarknadens parter 

2. Socialdemokraterna i regeringsställning avskaffar allmän visstid 

3. användningen av tidsbegränsade anställningar alltid ska kräva en objektiv motivering 

4. konverteringsregeln och företrädesrätten i LAS stärks till att omfatta alla typer av 
tidsbegränsade anställningsformer i syfte att minska missbruk och stapling av tidsbegränsade 
kontrakt 

5. ingen av de idag tvingande reglerna i LAS – som saklig grund och möjligheten till 
ogiltigförklaring – görs semidispositiva 

6. det införs krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga upphandlingar, inklusive 
underentreprenörer, eftersom offentligt upphandlad verksamhet sysselsätter en stor del av 
arbetskraften och har en normerande effekt på resten av arbetsmarknaden 

7. turordningsreglerna stärks genom att ta bort möjligheten till undantag  

8. ofrivilligt egenföretagande motverkas genom att återställa självständighetskriteriet i 
inkomstskattelagen till att kräva minst två uppdragsgivare och inte ge F-skatt för klassiska vikariat 

9. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B1 
Avskaffa rut-avdraget 
Alina S-kvinnoklubb, Älvsjö s-förening, Kommunal Stockholms läns s-förening, Mälarhöjdefn-
Axelsbergs s-förening, Skärholmens s-förening 
 
Rutavdraget är ett avdrag på skatten för den som köper hushållsnära tjänster. Avdraget är 50 
procent av arbetskostnaden och taket för hur stort avdrag en person kan göra per år är 50 000 
kronor. År 2019 gjordes rutavdrag för 5,7 miljarder kronor. 

Rutavdraget är extremt ojämlikt fördelat. Hela 40 procent av det totala rutavdraget används av 
den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Den höjning av taket som ingår i 
januariavtalet kommer, om den genomförs, ytterligare spä på ojämlikheten, eftersom endast 
personer med mycket höga inkomster har råd att köpa ruttjänster för 75 000 kronor per år.  

Det senaste året har det kommit forskningsrapporter och utvärderingar från Riksrevisionen och 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser som visar att rutavdraget varken är 
träffsäkert som arbetsmarknadsåtgärd eller självfinansierat. Villkoren i branschen är dessutom 
mycket dåliga. Vi måste ta till oss den kunskapen och ompröva rutavdraget. Det är orimligt att 
alla i samhället ska betala för att välbetalda personer ska köpa hjälp i hemmet och att staten 
subventionerar en bransch där löntagarna har låga löner, osäkra anställning, deltidsarbete och 
dåliga arbetsvillkor. 

Eftersom de tjänster som berättigar till rutavdrag delvis överlappar tjänster som utförs inom 
ramen för välfärden riskerar rutavdraget att undergräva den generella välfärden som fördelas efter 
behov. Rutavdraget bidrar till att sådant som vi har beslutat ska vara ett gemensamt 
välfärdsansvar flyttas till individens eget ansvar och en skattesubventionerad marknad. 
Kommuner i hela landet sparar genom att försämra städning inom hemtjänsten, till exempel att 
de äldre bara får städning var tredje vecka istället för varannan eller att tiden för städning kortas. 
Flera kommuner hänvisar de äldre till att köpa städning som ruttjänst. Många äldre har inte råd 
med det. Konsekvensen blir en ojämlik välfärd där omsorgstjänster fördelas efter plånbok istället 
för efter behov. De som har råd kan komplettera en otillräcklig hemtjänst med 
skattesubventionerade ruttjänster och de som inte har råd får lita till anhöriga eller klara sig själva. 
Det leder i sin tur till en minskad vilja att bidra till den generella välfärden via skatten när 
medborgare inte längre får den hjälp de behöver. 

De borgerliga partierna argumenterar för rutavdraget som en allt i ett-lösning som ger nyanlända 
jobb, underlättar livspusslet och minskar svartarbete. Det är dags att Socialdemokraterna synar 
den bluffen. Det finns betydligt mindre kostsamma och mer effektiva åtgärder än rutavdrag för 
att skapa arbetstillfällen för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Rutavdraget 
underlättar bara livspusslet för personer med höga inkomster. En utbyggd generell välfärd där 
äldre får den hjälp de behöver och barnfamiljer får barnomsorg när föräldrarna jobbar, även 
utanför kontorstid, skulle vara mer träffsäkert för att underlätta livspusslet till personer som 
verkligen har behov av det och dessutom skapa fler jobb. Bevisningen för att just rutavdraget har 
bidragit till minskat svartarbete är svag, snarare verkar andra åtgärder som minskad 
kontanthantering och krav på elektronisk betalning spela större roll. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att avskaffa rut-avdraget och istället satsa på att rusta de som 
står långt från arbetsmarknaden till bra jobb och stärka den generella välfärden. 



2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B2 
En skattereform för ökad välfärd och jämlikhet 
SSK 
 
Att klara finansieringen av välfärden samt minska de växande ekonomiska klyftorna i vårt land är 
tillsammans med klimatkrisen vår tids stora utmaningar. För socialdemokratin är åtgärder för 
ökad jämlikhet och välfärd dessutom helt avgörande för partiets existensberättigande. För att 
klara av detta är skattesystemets utformning helt avgörande.  

Tyvärr har skattesystemets möjlighet att förse välfärden med resurser minskat i takt med att den 
totala skattekvoten (skatteintäkternas andel av BNP) minskat från cirka 50 procent av BNP i 
början på 90-talet till cirka 44 procent idag. Likaså har skattesystemets omfördelande effekt 
minskat drastiskt. Resultatet av dagens skattesystem ser vi i exempelvis i form av att 110 av 
landets 290 kommuner väntas gå med underskott under 2019. 

Inom ramen för punkt fyra i 73-punktsprogrammet ska en omfattande skattereform genomföras 
under mandatperioden. I överenskommelsen står det att skattereformen ska ”utjämna dagens 
växande ekonomiska klyftor” samt ”långsiktigt trygga välfärden”. Ska detta vara möjligt menar vi 
att dessa mål måste tolkas bokstavligt. Socialdemokratins ingångsvärde måste därför vara att det 
totala skatteintaget ska öka genom en markant högre skattekvot. Vidare måste socialdemokratin 
driva att skattereformen på allvar ska innebära minskade ekonomiska klyftor genom att bidra till 
ett lägre värde på den så kallade Ginikoefficienten som mäter hur inkomster är fördelade i ett 
land (ett lägre värde innebär att inkomsterna är mer jämlikt fördelade). Är vi inte tydliga med 
dessa krav riskerar vi få en skattereform som leder till nedskärningar i välfärden och ytterligare 
växande klyftor. Det kan vi aldrig acceptera. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för en skattereform som tydligt ökar det totala skatteuttaget i 
Sverige genom att bidra till en markant högre skattekvot 

2. Stockholms partidistrikt verkar för en skattereform som bidrar till minskade ekonomiska 
klyftor genom ett markant lägre värde på den så kallade Ginikoefficienten 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. Stockholms partidistrikt skickar motionen till nästa partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B3 
Låt skattepengarna stanna i välfärden! 
Årsta-Johanneshovs s-förening 
 
Runt en femtedel av vården och omsorgen i Sverige utförs i dag av privata aktörer, liksom sjutton 
procent av grundskoleverksamheten och en tredjedel av gymnasieskolorna. På så sätt flyttar stora 
summor pengar från skattebetalarnas till ägarnas fickor.  

Bara de två börsnoterade friskolekoncernerna, Academedia och Internationella Engelska skolan 
gjorde förra läsåret vinster på över en halv miljard, 175 miljoner av dessa delades ut. 

Vi tycker att våra skattepengar ska användas till vår gemensamma välfärd och att eventuella 
vinster därför ska återinvesteras i verksamheten. Det är inte försvarbart att företag i dessa 
sektorer till exempel skär ner på personal eller utrustning för att spara pengar för att vinsten till 
ägarna ska öka.  

Vi är inte emot alternativa driftsformer. Självklart ska man kunna starta och driva skolor, vård- 
och omsorgsverksamheter. Vi ser stiftelser och personalkooperativ som gör otroligt fina jobb 
utan att behöva vinstutdelningar. Låt dem som har ambitioner starta nya verksamheter. Men utan 
att dela ut skattepengar till sina ägare. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att eventuella vinster i privata företag i 
välfärdssektorn måste återinvesteras i verksamheten. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

3. motionen skickas vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B4 
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
S-förening, Skarpnäckfältets S-förening, Tensta s-förening, Bandhagen-Högdalens s-förening, 
Kärrtorps s-förening 
 
Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön. 

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling. 

Vi föreslår därför ett nytt finanspolitiskt ramverk som säkrar statsfinansernas långsiktiga 
hållbarhet och gör det möjligt att nå de socialdemokratiska målsättningarna om sänkt 
arbetslöshet, jämlik och stärkt välfärd, ökat bostadsbyggande, upprustning av infrastrukturen och 
kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Ramverket bör innebära:  

att överskottsmålet tas bort 

att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget med balansmål över konjunkturcykeln  

skapandet av en statlig investeringsbank  

att ett finansmarknadsråd inrättas. 

  

Överge överskottsmålet 

Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden 
bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna uppnås måste 
överskottsmålet nu överges och ersättas med en möjlighet att gå med underskott.  

  

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Det nya ekonomiska ramverket bör skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och 
löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler 
inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör finansieras av skatteintäkter, dvs styras av ett “balansmål” över 
konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i 
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. Investeringsbudgeten bör i 
sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig upplåning.  

  

Investeringsbudgeten bör ha tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande investeringsplan 
lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom driftsbudgeten. 



För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras genom Riksgälden 
ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank 
som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

  

Skapa en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank liknande Europeiska Investeringsbanken (EIB) och den tyska federala 
investeringsbanken KFW bör skapas. Investeringsbanken bör likt en privat bank mobilisera 
kapital för företagsekonomiskt lönsamma investeringar. Investeringsbankens främsta syfte är att 
mobilisera privat kapital och tillgodose företag och andra aktörer med billigt och tålmodigt 
kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för lån på den 
internationella kapitalmarknaden. Banken bör arbeta med en hävstångseffekt på insatt kapital.  

Ett finansmarknadsråd under statsministern tillsätts 

Återerövring av kontroll över den finansiella sektorn är en långsiktig ödesfråga för Sverige. 
Statens politiska ledning behöver stöd från akademisk expertis av högsta internationell standard 
som står fri från särintressen för att möta den finansiella sektorns bety 

Omfattande bekgrundsmaterial återfinns på www.reformisterna.se. Där återfinns föreningens 
reformprogram, reformbudget och studiematerial som utvecklar och underbygger denna motion. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas 
bort. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att i statsbudgeten separera en investeringsbudget 
där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en statlig investeringsbank skapas för 
finansiering av bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar och grön industriell omvandling. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar att ett finansmarknadsråd under statsministern inrättas 
med bred representation av olika akademiska discipliner. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B5 
Redovisa lön uppdelat på arbetare och tjänstemän även för anställda i offentlig sektor 
Polstjärnans s-förening 
 
Medlingsinstitutet är den myndighet som är ansvarig för Sveriges officiella lönestatistik. 
Myndigheten redovisar löpande lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i privat 
sektor i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken och i den årliga lönestrukturstatistiken. Detta 
gäller dock inte för anställda i offentlig sektor som redovisas som en grupp.  

Att det idag inte redovisas lönestatistik för arbetare och tjänstemän i samtliga sektorer innebär 
bland annat svårigheter att följa löneutvecklingen bland arbetare, samt att jämföra dessa med 
gruppen tjänstemän.  

En redovisning av lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i samtliga sektorer 
skulle tillföra såväl konjunkturlönestatistiken som lönestrukturstatistiken stort värde och ökad 
användbarhet då klass, i form av arbetare och tjänstemän, är en faktor som förklarar en stor del 
av de skillnader som idag föreligger gällande lön, löneutveckling och lönespridning.  

Offentlig sektor är en stor arbetsgivare som bland annat ansvarar för lägre avlönade yrken i vilken 
en majoritet är kvinnor, exempelvis inom vård och omsorg. För att kunna följa utvecklingen av 
jämlikhet och jämställdhet i samhället är det därför avgörande att förbättra lönestatistiken. 
 

 

Vi yrkar att 

1. det socialdemokratiska partiet ska verka för att Medlingsinstitutet, i egenskap av ansvarig för 
Sveriges officiella lönestatistik, redovisar lön för anställda uppdelade på arbetare och tjänstemän i 
samtliga sektorer i den månadsvisa konjunkturlönestatistiken och den årliga 
lönestrukturstatistiken. 

2. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt tar motionen som sin egen och skickar den vidare 
till den socialdemokratiska partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B6 
Reformering av skattesystemet 
Kungsholmens s-förening 
 
Reformering av skattesystemet är en viktig punkt i Januariavtalet.  

Två väsentliga utgångspunkter är (1) att förenkla och göra systemet mer rättvist, och (2) att hitta 
nya skattekällor för att finansiera välfärden. 

Forskare, ekonomer och många politiker förespråkar en skatteväxling mellan inkomstskatter och 
kapitalskatter, där de före sänks och de senare höjs, men varför inte slå ihop hela varje individs 
inkomster – oavsett källa – och beskatta summan med samma progressiva skala? Det skulle 
minska komplexiteten i skattesystemet och samtidigt minimera skatteplanering och -flykt.  

En ny skattekälla som används i flera länder är en transaktionskatt på finansiella transaktioner. En 
ytterst låg skattesats skulle både generera betydande skatteintäkter och även hjälpa dämpa 
spekulationer. 
 

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. vårt parti driver idén om en, för varje individ, gemensam beskattning av alla inkomster – såväl 
från kapitalet som lönen – i den skatteutredning som snart tillsätts. 

2. vårt parti driver idén om en transaktionsskatt på finansiella transaktioner i den skatteutredning 
som snart tillsätts. 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen samt 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B7 
Samhällskontraktet i offentlig regi 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening, SSU 25+, HBTs Stockholm, SSK 
 
Samhällsviktig verksamhet definieras som: verksamhet som skulle drabba samhället negativt om 
det stördes ut. Verksamhet som; skola, vård, apotek, IT-system, polis och brandkår för att nämna 
några. Vissa av dessa verksamheter upplevs som självklara när det kommer till frågan om de ska 
bedrivas i privat eller offentlig regi medans andra debatteras mer livligt. Här är några av de 
viktigaste argumenten till att bedriva samhällsviktig verksamhet i offentlig regi. 

1. Skatteresurser till drift och tjänster inte till vinster 

Det är mer effektivt att driva tjänster i offentlig regi där servicen till medborgaren är det primära 
målet, inte vinstintresset. 

2. Enklare kontroll, översikt, samordning och säkerhet 

Det är enklare att samordna en aktör än hundratals, vilket i sin tur innebär att det även är 
betydligt enklare att samordna vid krissituationer. 

Vi har i modern tid haft flera skandaler i samhällsviktiga IT-system. Några exempel är när 
sekretesskyddad information i Transportstyrelsens IT-system gjordes tillgänglig till icke 
legitimerad utländsk personal samt när 2,7 miljoner inspelade, sekretessbelagda telefonsamtal till 
Vårdguiden 1177 fanns tillgängliga som ljudfiler på en helt öppen och oskyddad webbserver. 
Båda systemen upphandlade och i privat regi. Att samla samhällsviktiga IT-system i offentlig regi 
skulle innebära ökad kontroll, översikt och säkerhet. 

3. Förbättrad likvärdighet 

Att bedriva verksamhet i offentlig regi möjliggör en omfördelning av vinster och resurser från 
resursstarka områden i tätbebyggelse till glesbygden. Hela landet ska leva är en socialdemokratisk 
grundprincip och det innebär att staten måste erbjuda likvärdig service i hela landet. Vi kan inte 
acceptera att det sista apoteket i bygden lägger ner med hänvisning till bristande lönsamhet. 

4. Mer effektiv administration och kontroller 

Varje gång en avreglering genomförs ökar kostnaderna för staten då den både ska bekosta driften 
till de privata aktörerna och samtidigt utföra en utökad kontroll av desamma för att säkerställa att 
tilldelade resurser går till det de ska; drift och service. Då många privata aktörer är skyddade av 
sekretess tillåts inte heller staten full insyn i de företag vars verksamhet den bekostar. Genom att 
återta driften för en marknad minskar de administrativa kostnaderna och ökar transparensen. 

Trots att både utredningar och erfarenheter talar emot privatisering av samhällsviktig verksamhet 
finns de som argumenterar emot ett återtagande av verksamhet i offentlig regi. Våra politiska 
motståndare representerar kapitalet och företagens intressen vilket gör det viktigt för oss att stå 
upp för arbetarnas och medborgarnas intressen. 

Några av de vanligaste argumenten mot att återta driften är att det inte skulle gå på grund av EU-
lagstiftning och att vi inte skulle ha råd. Men dels handlar det om vårt partis inställning till 
sakfrågan men också hur vi ska arbeta framgent för att driva igenom den omdaning av samhället 
vi vill se. EU-lagstiftningen kommer inte ändras av sig självt och vi måste därför stå upp för den 
svenska modellen och utmana EU:s nyliberala hållning. 

Under covid-19 pandemin syntes tydligt hur avregleringar och avskaffat samhällsansvar försvårat 
för staten att upprätthålla sina åtaganden i samhällskontraktet och i detta fall försvårat både 
samordning och bekämpning. Det nyliberala samhällsexperimentet och dess blinda tilltro till att 
marknaden löser allt har nått sin ände. Det handlar nu om att återta makten för det som är vårt 



allas i offentlig regi för att kunna garantera jämlik samhällsverksamhet oberoende individuella 
förutsättningar. 

Att återta driften och ägandet i offentlig regi är fullt möjligt men måste självfallet göras på ett 
ansvarsfullt sätt i rätt takt. Dagens system med privata aktörer för tjänster inom 
samhällskontraktet är ineffektivt, innebär ökade kostnader, minskad transparens och en ojämlik 
samhällsservice i vårt land. Att återta kontrollen är en investering i framtiden vi är skyldiga att 
göra. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna antar principen att samhällsviktig verksamhet ska bedrivas helt i offentlig 
regi. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av sjukvården ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

3. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av äldrevården ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

4. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av grund- och gymnasieskolan ska 
bedrivas helt i offentlig regi. 

5. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av förskolan ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

6. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av samhällsviktiga IT-system ska 
bedrivas helt i offentlig regi. 

7. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av Järnvägsunderhållet ska 
bedrivas helt i offentlig regi. 

8. Socialdemokraterna driver frågan om att driften och ägandet av apoteken ska bedrivas helt i 
offentlig regi. 

9. Socialdemokraterna driver frågan om att statligt ansvar för läkemedelsförsörjning och 
beredskapslager införs. 

10. Socialdemokraterna utreder vilka verksamhetsområden som bör återtas i offentlig regi samt 
presenterar en strategi för när och hur så ska göras. 

11. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

12. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B8 
Vinster i välfärden 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
Aktiebolag har blivit en allt vanligare rörelseform inom välfärden (skola, vård och omsorg). 
Aktiebolag bedrivs med den uttalade målsättningen att generera så mycket vinst som möjligt för 
utdelning till aktieägarna. Det framgår av aktiebolagslagen. 

  

I välfärden (skola, vård, och omsorg) bedrivs verksamheter som borde ha som målsättning att ge 
människorna som berörs (elever, sjuka och omsorgsbehövande) vad de behöver utifrån deras 
behov. Varje krona som delas ut till aktieägarna skulle i stället kunna användas för att i större 
utsträckning uppfylla människornas behov.  

Det finns goda skäl att tro att kraven på vinst innebär att bolagen gör avkall på den självklara 
målsättningen att uppfylla behoven som finns hos människorna i skolan, vården och omsorgen. 
Aktiebolag är därför en olämplig form för verksamheter inom välfärden. 

Det är dags att med all kraft verka för att denna trista parentes i vårt samhälle upphör. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att aktiebolag inte ska vara tillåtna som rörelseform inom 
välfärden (skola, vård och omsorg). 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B9 
Välfärden ska vara målet, inte vinsten 
SSK 
 
Sverige är idag det enda land i världen som tillåter att vinstdrivande och offentligt finansierade 
skolor gör obegränsade vinster på skattemedel. Även inom vården och omsorgen saknas helt 
begränsningar för hur stora vinster privata bolag får göra på skattemedel.  

För aktiebolag som bedriver skola, sjukvård eller omsorg, blir elever, patienter och omsorgstagare 
ett medel för att nå det huvudsakliga målet som enligt aktiebolagslagen är vinst. I 
välfärdsverksamheter som bedrivs av det offentliga eller av idéburna aktörer är istället själva 
servicen till medborgarna målet. Vi menar därför att aktiebolag är en olämplig driftsform för 
aktörer som vill bedriva offentligt finansierad välfärd. Efter att Chile införde ett vinstförbud i 
skolan har majoriteten av de privata skolorna omvandlats till icke vinstdrivande stiftelser. Vi 
menar att Sverige kan lära av detta. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att endast icke vinstdrivande aktörer tillåts bedriva offentligt 
finansierad skola, sjukvård och omsorg 

2. Stockholms partidistrikt verkar för ett vinstförbud för aktörer som bedriver offentligt 
finansierad sjukvård, skolan eller omsorg 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. Motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B10 
Åtgärder mot ocker 
Kungsholmens s-förening 
 
Mängder av s.sk. nischbanker och andra institutioner erbjuder personer snabba lån. Ofta utlovas i 
stort sett omedelbara beslut vilket innebär att det inte finns tid för en rimlig bedömning av 
låntagarens kreditvärdighet. Vanligen utgörs betalning av både ränta och en avgift som 
tillsammans i vissa fall kan ge upphov till en effektiv ”årsränta” på flera hundra procent. 
Vanligare är att räntan ligger i intervallet 40 – 50 procent vilket i allmänhetens ögon är ocker. Och 
den betalas inte sällan av personer i trångmål. 

Man kan naturligtvis lagstifta om högsta tillåtna räntesats (som innefattar alla betalningskrav) eller 
ställa krav på bevisad kreditprövning. Detta har visat sig svårt och det finns för närvarande ingen 
politisk ambition att gå denna väg. 

En enklare lösning kunde vara att Kronofogdemyndigheten inte biträder den som kräver 
återbetalning av ett lån med ockerränta. Martin Andersson, f.d. chef för Finansinspektionen, tror 
att denna avsaknad av myndighetsstöd skulle innebära att affärsmodellen med snabba sms-lån 
utan kreditprövning skulle upphöra. 
 

 

Vi yrkar att 

1. kronofogdemyndigheten omedelbart befrias från ansvar för att driva in skulder för lån som 
getts utan rimlig kreditprövning. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B11 
En ny regionalpolitik för jobb och välfärd i hela landet 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
De ekonomiska klyftorna mellan Sveriges olika delar är idag oacceptabelt stora. En majoritet av 
kommunerna och regionerna har en akut ekonomisk situation som i längden betyder att en stor 
del av Sveriges befolkning inte får den välfärd de har rätt till och förtjänar.  

Kommuner och regioner har länge flaggat för att den ekonomiska situationen är kritisk och har 
genomfört stora nedskärningar i välfärden. Undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, barnskötare, 
läkare och andra som utgör stommen i välfärdssystemet har länge larmat om att situationen varit 
ohållbar. Coronapandemin har än mer tydliggjort att välfärdsstaten i allmänhet och vården i 
synnerhet är underdimensionerad, underfinansierad och felorganiserad. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) menar att 43 miljarder kommer att fattas 2023 bara för att nuvarande välfärdsnivå 
ska upprätthållas. Vi menar att ett upprätthållande inte räcker, utan att nivån måste höjas och att 
rejäla tillskott behöver ske till landets kommuner och regioner genom en kraftig ökning av den 
statliga finansieringen av kommunala och regionala välfärdsåtaganden. 

Sverige består av 290 kommuner och 21 regioner där förutsättningar att leverera välfärd och 
service varierar kraftigt. Det finns stora skillnader vad gäller allt från demografi och geografi till 
skattekraft. Det kommunala utjämningssystemet ska kompensera för dessa strukturella olikheter 
mellan kommuner. Skillnader i kommunalskatt ska därför enbart reflektera skillnader i service, 
effektivitet och avgiftsnivå. Så är inte fallet idag. Idag betalar en arbetstagare i Solna och 
Österåker drygt 17 % kommunalskatt jämfört med nästan 24 % i Dorotea och Vännäs. Vi menar 
att konkreta politiska förslag behöver tas fram och genomföras för utjämning av de systematiska 
skillnaderna mellan skattesatserna i landets kommuner och regioner. 
Kommunalarbetareförbundets förslag på vad de omnämner en välfärdsskatt kan tjäna som 
vägledande. 

För socialdemokratin är goda och likvärdiga villkor för medborgare, organisationer och företag i 
hela landet en given målsättning. Enskilda kommuner är sällan rätt nivå att inrikta sig på vad 
gäller arbetsmarknadsutveckling och välfärd. När det gäller arbetsmarknaden och välfärden 
behövs ett tydligt fokus både på den statliga och den regionala nivån. Därför behöver fokus 
läggas på arbetsmarknadsregioner vid all statlig och regional samhällsplanering. Detta inkluderar 
en ambitiös utbyggnad av kollektivtrafiken såsom snabbjärnväg i landet. Möjligheten till gradvis 
avskrivning av studieskulder bör också införas för den som flyttar till glesbygdskommun. 

Grundläggande samhällsservice såsom pålitliga post- och järnvägsförbindelser samt 
medicinförsörjning ska tillförsäkras hela landet. På båda dessa områden har ideologiskt 
motiverade avregleringar misslyckats. De uttalade målsättningarna bakom avregleringarna har inte 
uppnåtts, något som framgår av en lång rad statliga utredningar och granskningar från exempelvis 
Riksrevisionen. Produktionskostnaderna sjunker inte, men det gör kvaliteten och likvärdigheten 
för medborgarna, företag och organisationer. Mer glesbefolkade delar av landet är genomgående 
de största förlorarna, men systemen sviktar även ur ett samlat nationellt perspektiv. Under 2020 
blottlades en under lång tid bristfällig planering för sjukdomsutbrott eller liknande kris. Att inom 
ramen för en statlig apoteksverksamhet åter hålla beredskapslager av mediciner, som del av att 
trygga grundläggande samhällsfunktioner även i kristid, borde vara en självklarhet. 

*** S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt beslut på årsmöte och följer av det 
breda ekonomisk-politiska reformprogram som föreningens tusentals medlemmar ställt sig 
bakom. Omfattande dokumentation av förslagen och bakomliggande motivering, samt 
ekonomiska beräkningar av de offentliga 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att rejäla tillskott sker till landets kommuner och regioner 
genom att öka den statliga finansieringen av kommunala och regionala välfärdsåtaganden med 
motsvarande minst 1 procent av BNP 

2. Socialdemokraterna ska verka för att konkreta politiska förslag tas fram och genomförs för 
utjämning av de systematiska skillnaderna mellan skattesatserna i landets kommuner och regioner 

3. Socialdemokraterna ska verka för att fokus läggs på arbetsmarknadsregioner vid all statlig och 
regional samhällsplanering 

4. Socialdemokraterna ska verka för att möjligheten till gradvis avskrivning av studieskulder införs 
för den som flyttar till glesbygdskommun 

5. Socialdemokraterna ska verka för att all samhällsviktig infrastruktur ägs och planeras 
gemensamt. Som konkreta exempel bör järnvägsunderhåll och post återförstatligas 

6. Socialdemokraterna ska verka för att staten tar ett samlat ansvar för krisberedskap, bland annat 
genom ett återförstatligande av apoteksverksamhet och återuppbyggnad av beredskapslager 

7. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

8. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B12 
En rättvis solidarisk skattepolitik 
Alina S-kvinnoklubb 
 
Själva fundamentet i socialdemokratisk politik bygger på idén om solidaritet. Att alla medborgare 
inkluderas på lika villkor och att välfärden finansieras gemensamt och efter förmåga. Ett samhälle 
där välfärd och trygghet ska komma vanligt folk till del, och inte bara de som har råd att betala 
för det.  

Inkomstskillnaderna och de ekonomiska klyftorna mellan människor växer, men de utjämnande 
mekanismerna - skatten - hänger inte med. LOs årliga rapport ”Makteliten” vittnar om hur den 
rikaste procenten av Sveriges befolkning sedan 1980-talet drar ifrån vanliga arbetare. 1980 
motsvarade den ekonomiska elitens inkomst 9,1 industriarbetarlöner, medan siffran år 2018 är 
60,8 industriarbetarlöner. Att den ekonomiska eliten dragit ifrån beror dels på högre 
arbetsinkomster, alltså löner, men främst på kraftigt ökade kapitalinkomster vilka beskattas lägre 
än inkomst av arbete. Politiken måste se till att den här gruppen är med och bidrar till våra 
gemensamma system i större utsträckning än de gör nu. Ett sätt att göra det är att beskatta 
kapitalinkomster högre genom att införa en progressiv beskattning av inkomster av kapital så att 
skatten höjs mest för de med allra högst kapitalinkomster.  

Samtidigt som kapitalinkomster beskattas lägre än arbetsinkomster så beskattas de lägsta 
inkomsterna, pensioner, sjukförsäkring, aktivitetsersättning, sjukersättning, föräldraförsäkring och 
a-kassa högre än arbetsinkomster. Skattesystemet är snedvridet där de facto de med lägst 
inkomster i större utsträckning ger av sina inkomster än de med allra högst inkomster. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att pensioner och ersättningar försäkringssystemen inte ska 
beskattas hårdare än arbetsinkomster 

2. Socialdemokraterna ska verka för införandet av en progressiv beskattning av inkomster av 
kapital så att skatten höjs mest för de med allra högst kapitalinkomster. 

3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B13 
En statlig investeringsbank och ökad offentlig infrastrukturupplåning för storskaliga 
offentliga och privata investeringar 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Klimatpolitiska rådet är tydligt med att investeringstakten behöver öka avsevärt för att en grön 
omställning av ekonomin ska förverkligas. 

Anledningarna till att investeringarna inte räcker skiljer sig mellan olika sektorer. Faktorer som 
teknisk- och marknadsrisk, asymmetrisk information, transaktionskostnader, kapitalbehov och 
avkastningskrav medför att vissa aktörer inte får tillgång till tillräckligt kapital med tillräckligt låg 
ränta och lång återbetalningstid för att våga investera. Detta medför att investeringar inte blir av 
då den företagsekonomiska risken överstiger nyttan, trots att investeringarna är 
samhällsekonomiskt lönsamma och centrala för en grön omställning. Problemen har 
uppmärksammats världen över och som svar har bland annat EU placerat offentliga 
investeringsbanker och investeringskapital i hjärtat av i sin nya industristrategi. Exempelvis hade 
batteriföretaget Northvolt svårt att mobilisera nödvändigt kapital för en fabrik i Skellefteå innan 
stöd gavs av den Europeiska Investeringsbanken (EIB). 

Offentlig sektor tvingas också till samhällsekonomiskt ineffektiva prioriteringar eftersom staten 
mycket sällan lånefinansierar nödvändiga investeringar i exempelvis infrastruktur. Sådana 
investeringar anslagsfinansieras i regel istället, vilket medför att nödvändiga framtidsinvesteringar 
ställs mot välfärdssatsningar. Detta har lett till komplicerade och impopulära 
finansieringsmodeller, såsom Västlänken. De otillräckliga investeringarna har byggt upp en så 
kallad infrastrukturskuld. 

Offentlig upplåning för investeringar i infrastruktur 

Långsiktiga infrastruktursatsningar såsom järnvägsbyggen bör lånefinansieras via Riksgälden. På 
så sätt kan investeringar tidigareläggas vilket skapar samhällsekonomiska vinster, samtidigt som 
kostnader sprids ut över tid. Genom lånefinansierade investeringar blir motsättningen mellan 
nödvändiga välfärdssatsningar på kortare sikt kontra långsiktiga infrastruktursatsningar mindre 
påtagliga. 

Den svenska staten erhåller högsta kreditbetyg på internationella kapitalmarknader, vilket medför 
generösa villkor vid offentlig upplåning. Att staten kan låna till låg, eller till och med negativ 
realränta, gör det än mer logiskt att lånefinansiera denna typ av verksamhet. 

Etablera en statlig investeringsbank 

En statlig investeringsbank är ett centralt, kostnadseffektivt verktyg för att öka investeringstakten 
i exempelvis byggnation av klimatsmarta bostäder, laddstolpar och energieffektiviseringsåtgärder i 
bostadsbeståndet och industrilokaler. Därtill kan investeringsbanken bidra till en grön 
nyindustrialisering av Sverige genom att investera i exempelvis bioraffinaderier, batterifabriker, 
Hybrit och infrastruktur för koldioxidavskiljning och lagring. 

Investeringsbankens främsta syfte är att mobilisera privat kapital och tillgodose aktörer med 
billigt, tålmodigt kapital. Investeringsbanken får kapital från staten som används som säkerhet för 
lån på den internationella kapitalmarknaden. Säkerheten gör det möjligt för investeringsbanken 
att mobilisera kapital långt över insatskapitalet till företag i behov av garantier eller långsiktiga lån 
till låg ränta. Genom ränteintäkterna är investeringsbankens verksamhet vinstgenererande. 

Investeringsbanker finns redan i flera av våra grannländer och på EU-nivå, såsom EIB och den 
tyska federala investeringsbanken KfW. EIB har utvecklat lån och garantier som enligt 



statsstödsreglerna är godkända för bruk i Sverige. En svensk investeringsbank kan utformas enligt 
en fond-i-fond-struktur, vilket möjliggör för institutionella investerare som pensionsfonder att 
investera i olika samhällsnyttiga projekt. Förslaget ligger också i linje med rekommendationer från 
EU och OECD. 

Sverige åtnjuter redan fördelar från EIB och har en rad mindre statliga kreditgivare som 
Saminvest och SEK. Detta räcker emellertid inte för att täcka investeringsbehovet inför 
kommande samhällsutmaningar. Investeringsmöjligheterna behöver skalas upp genom att skapa 
en svensk investeringsbank. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att den offentliga infrastrukturupplåningen ökas som andel 
av BNP 

2. Socialdemokraterna ska verka för att en statlig investeringsbank etableras för att tillhandahålla 
billigt och långsiktigt kapital för storskaliga offentliga och privata investeringar 

3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B14 
Ersätt överskottsmålet och frigör pengar till reformer 
Skärholmens s-förening 
 
Sedan 90-talskrisen har socialdemokratiskt ledda regeringar träget betalat av på Sveriges 
statsskuld. Detta stenhårda fokus på kortsiktig budgetdisciplin före reformer och åtgärder för att 
långsiktigt utveckla Sveriges ekonomi saknar förmodligen motstycke bland andra 
regeringsbärande partier i Europa. 

Som ett resultat av krisåtgärder relaterade till covid-19 kommer nu antagligen Sveriges statsskuld 
återigen att överstiga det mål som anges i det gällande finanspolitiska ramverket, trots att den i en 
europeisk jämförelse knappast kommer att vara alarmerande. 

Risken är nu uppenbar att gällande ramverk tvingar fram en självdestruktiv sparpolitik, när vi i 
stället långsiktigt behöver göra satsningar och investeringar för att få igång den svenska 
ekonomin, vilket också på sikt är det som behövs för att statsskuldens andel av BNP ska vara 
hållbar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att dagens överskottsmål ska ersättas med ett nytt mål för det 
offentliga sparandet. En ny förutsättningslös översyn ska göras. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
Socialdemokraternas partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B15 
Ett nytt finanspolitiskt ramverk för jobb, välfärd och en grön ny giv 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Ängby s-förening 
 
Sverige står inför en rad utmaningar under 2020-talet. Ekonomin behöver återuppbyggas efter 
coronakrisen. Samtidigt behöver vi ta oss an de djupa problem vi stod inför redan före pandemin: 
En pressad välfärd, växande klyftor och klimatkrisen. 

Samhällsklyftorna har vuxit i decennier. Resurserna för att laga revorna i välfärden har varit för 
små. Satsningarna för att tackla klimatkrisen för svaga. Och i välfärdsstatens sprickor har 
högerpopulismen vuxit, precis som på 1930-talet. Det är hög tid att dra lärdom av historien. 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss. Vi säger: Vi har råd med framtiden! 

Sverige har ett av världens mest restriktiva ramverk för den ekonomiska politiken. Hela den 
offentliga sektorns finanser ska visa överskott över konjunkturcykeln. Utgiftstak fastställs och blir 
lag. Kommuner och landsting är ålagda hårda krav på budgetbalans. Penningpolitiken är helt 
inriktad på en stabil inflationstakt. 

Varken finans- eller penningpolitik är inriktade på full sysselsättning, jämn ekonomisk fördelning 
eller ger tillräckligt utrymme att hantera akuta eller kommande samhällsproblem, såsom 
klimatomställning, bostadsbrist, migrationsströmmar eller pandemier. 

Det offentligas driftskostnader ska givetvis finansieras fullt ut med skatter. Nödvändiga 
investeringar för att möta dagens och framtidens samhällsutmaningar bör dock kunna 
lånefinansieras. Därutöver behöver tillgången till billigt och långsiktigt kapital förbättras för att 
öka investeringarna i ekonomin. Målbilden skall inte vara att bygga upp en finansiell 
förmögenhet, utan att bygga upp reala värden såsom infrastruktur, beredskap, välfärd, hållbara 
produktionssystem, bostäder samt natur- och kulturvärden. 

Vi föreslår därför ett nytt finanspolitiskt ramverk för en grön ny giv, samt att Sverige aktivt verkar 
för motsvarande principer i Europeiska unionen. 

Justera skuldankaret med hänsyn till de stora globala förändringarna under 2020 

Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga bruttoskulden 
bör röra sig mot. Detta skuldankare bör med hänvisning till de stora globala förändringar under 
2020 justeras och fastställas på en högre nivå anpassad till den ekonomiska utvecklingen i Sverige 
samt regelverksförändringar i Europeiska Unionen. Risken är annars att Sverige tvingas till en 
omotiverad och ekonomisk skadlig åtstramningspolitik. 

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Överskottsmålet bör ersättas av separata underskottsregler för investeringar och drift. Det nya 
ekonomiska ramverket bör skilja mellan offentliga investeringar (investeringsbudget) och löpande 
drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom 
ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör finansieras av skatteintäkter, dvs styras av ett “balansmål” över 
konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och mindre i 
högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. 

Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig 
upplåning. Investeringsbudgeten bör ha tre delar. För det första bör Regeringens nuvarande 
investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom 
driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som finansieras genom Riksgälden 



ingå i investeringsbudgeten. För det tredje bör det kapital som staten tillför en investeringsbank 
som säkerhet finansieras genom investeringsbudgeten. 

Att Sverige verkar för ett mer rättvist ekonomiskt EU-ramverk 

I och med det svenska medlemskapet i EU-samarbetet tas viktiga politiska beslut i Bryssel. En 
uppdelning mellan investering och drift är idag tillåtet inom EU även om det finns vissa andra 
begränsningar för investeringsdriven tillväxtpolitik. Sedan lång tid tillbaka finns ett gemensamt 
EU-ramverk för både underskott och statsskuld. Vi anser att Sverige ska verka på EU-nivå för en 
mer effektiv och rättvis ekonomisk politik. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att överskottsmålet överges genom att det finanspolitiska 
ramverket byggs på en separation mellan en investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och en 
driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr 

2. Socialdemokraterna ska verka för att skuldankaret justeras med hänvisning till de stora globala 
förändringarna under 2020-talet 

3. Socialdemokraterna ska verka för att Sverige trycker på för att Europeiska unionens regelverk 
gör skillnad på drift och investeringar när offentliga underskott beräknas 

4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B16 
Ett S-förslag till förändringar i skatte- och utjämningssystemet 
Fackliga utskottet, Polstjärnans s-förening 
 
Trots att svensk ekonomi är stark, och trots att vi som land är rikare än någonsin, ser vi 
återkommande rapporteringar om brister i välfärden. Personalen ges inte tillräckligt med tid, 
väntetiderna till vården ökar, allt fler går ner i arbetstid för att vårda en nära anhörig och 
omsorgen om de äldre är otillräcklig.  

Kommunal har i sin rapport ”Skatteväxling för välfärden – ett idéprogram” beräknat 
resursbehovet genom att bedöma omfattningen av dagens underbemanning och utifrån denna 
gjort en uppskattning. Kommunal kommer i rapporten fram till att det behövs minst 50 000 fler 
heltidsanställda inom välfärden för att arbetsbelastning och arbetsmiljö ska hamna på en 
acceptabel nivå, och ge de anställda rimliga förutsättningar att utföra sina arbeten, det är räknat i 
underkant. Det kräver ett resurstillskott på cirka 30 miljarder kronor.  

Utöver den underfinansieringen som välfärden dras med idag kommer behoven av resurser att 
öka ytterligare under de kommande åren. Finansminister Magdalena Andersson redovisade för ett 
år sedan finansdepartementets beräkningar som visar att det år 2026 krävs en ökad finansiering 
med 90 miljarder kronor för att bibehålla 2019 års standard. De sista orden är viktiga. De innebär 
att med 90 miljarder kronor extra så kommer undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och alla 
andra som arbetar inom vård, skola och omsorg fortfarande sakna kollegor. Vi tar med oss 
underbemanningen in i framtiden. För att vi år 2026 ska ha en välfärd där de anställda inte 
behöver stressa sönder sig behöver vi alltså, jämfört med år 2019, minst 120 miljarder kronor 
extra.  

De ekonomiska förutsättningarna att skjuta till dessa nödvändiga resurser skiljer sig dock markant 
åt i landet. Exempelvis hade Årjäng en skattekraft per invånare år 2020 på 163 700 kronor medan 
Danderyd hade en skattekraft på 394 700 kronor.  

Skillnader i skattekraft, demografi- och geografi, tillsammans med andra strukturella faktorer som 
exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed 
kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. 

Det är uppenbart att utjämningssystemet inte lever upp till sin föresats. Det räcker med att 
jämföra skattesatsen mellan olika kommuner och regioner. Österåker var den primärkommun 
som år 2020 hade den lägsta kommunala skattesatsen på 17,10 procent medan Dorotea har den 
högsta på 23,80 procent.  

En svag punkt i dagens välfärdsfinansiering är att kommuner, som i slutändan ska leverera 
välfärdsservicen, har vitt skilda möjligheter till skatteintäkter. De får ta ut skatt på 
förvärvsinkomst och där förvärvsinkomsten per invånare är låg blir därför de egna potentiella 
skatteintäkterna låga. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet som ska utjämna 
förutsättningar är långt ifrån tillräcklig i dag.  

Riksdagen och regeringen har gett kommunerna ett obligatoriskt uppdrag att tillhandahålla en 
viss service utifrån grundidén att välfärden är en riksangelägenhet, inte bara en lokal 
angelägenhet. Det är därför inte rimligt att kommuner i så stor utsträckning på egen hand ska 
ansvara för att det finns tillräckliga förutsättningar till välfärden.  

Kommunal föreslår i sin rapport ett införande av en statlig inkomstskatt om 5 procent på 
förvärvsinkomst som delas ut lika per invånare till kommuner och regioner. En sådan skatt, som 
de kallar för ”välfärdsskatt”, skulle bidra till att utjämna de ekonomiska förutsättningarna. Den 



möjliggör en skatteväxling för kommunerna, det vill säga att de kan sänka sin egen skattesats tack 
vare intäkterna från staten. 

De flesta är nog överens om att det behövs en skattereform, eller en översyn av skattesystemet. 
Det borde dessutom ske med ett brett stöd i riksdagen. Men för att det ska vara tydligt för 
väljarna vad Socialdemokraterna vill är det nödvändigt att partiet redogör, åtminstone grunderna, 
till hur vi vill se en översyn av skattesystemet och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag om förändringar i dagens skattesystem och 
kommunalekonomiska utjämningssystem som säkerställer den långsiktiga finansieringen av den 
svenska välfärden, 

2. förslaget därutöver ska garantera ekonomiska förutsättningar för att leverera en jämlik välfärd 
över hela landet, samt 

3. förslaget ska bidra till att minska klassklyftorna och öka jämställdheten i samhället.  

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B17 
Ett S-förslag till förändringar i skatte- och utjämningssystemet 
Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Trots att svensk ekonomi är stark, och trots att vi som land är rikare än någonsin, ser vi 
återkommande rapporteringar om brister i välfärden. Personalen ges inte tillräckligt med tid, 
väntetiderna till vården ökar, allt fler går ner i arbetstid för att vårda en nära anhörig och 
omsorgen om de äldre är otillräcklig. Allt beror naturligtvis inte på resursbrist men det står utom 
allt rimligt tvivel att resurserna till välfärden inte räcker till utifrån medborgarnas behov. 
Coronapandemin har blottlagt problemet ytterligare men villkoren i välfärden kan inte komma 
som en överraskning för någon, framför allt inte för ansvariga politiker. Det finns givetvis flera 
orsaker till de undermåliga villkoren i välfärden, inte minst den marknadsorienterade styrning 
som introducerats, men en given orsak är bristen på resurser. 

Kommunal har i sin rapport ”Skatteväxling för välfärden – ett idéprogram” beräknat 
resursbehovet genom att bedöma omfattningen av dagens underbemanning och utifrån denna 
gjort en uppskattning. Kommunal kommer i rapporten fram till att det behövs minst 50 000 fler 
heltidsanställda inom välfärden för att arbetsbelastning och arbetsmiljö ska hamna på en 
acceptabel nivå, och ge de anställda rimliga förutsättningar att utföra sina arbeten. Det kräver ett 
resurstillskott på cirka 30 miljarder kronor. De noterar dessutom att det finns cirka 50 000 färre 
anställda inom kommunsektorn i dag jämfört med 1990, detta trots påtaglig befolknings- och 
behovsökning. Deras bedömning torde, vilket de själva skriver, därför vara i underkant.  

Utöver den underfinansieringen som välfärden dras med idag kommer behoven av resurser att 
öka ytterligare under de kommande åren. Finansminister Magdalena Andersson redovisade för ett 
år sedan finansdepartementets beräkningar som visar att det år 2026 krävs en ökad finansiering 
med 90 miljarder kronor för att bibehålla 2019 års standard. De sista orden är viktiga. De innebär 
att med 90 miljarder kronor extra så kommer undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och alla 
andra som arbetar inom vård, skola och omsorg fortfarande sakna kollegor. Vi tar med oss 
underbemanningen in i framtiden. För att vi år 2026 ska ha en välfärd där de anställda inte 
behöver stressa sönder sig behöver vi alltså, jämfört med år 2019, minst 120 miljarder kronor 
extra. De 90 miljarder kronor som Magdalena Andersson nämner och de 30 miljarder som 
behövs för att åtgärda den underbemanning som finns idag.  

De ekonomiska förutsättningarna att skjuta till dessa nödvändiga resurser skiljer sig dock markant 
åt i landet. Exempelvis hade Årjäng en skattekraft per invånare år 2020 på 163 700 kronor medan 
Danderyd hade en skattekraft på 394 700 kronor.  

Utöver möjligheten till skatteintäkter finns det stora strukturella skillnader som påverkar 
kommunernas utgifter. En av dessa är demografin. Pajala hade år 2019 en demografisk 
försörjningskvot på 1,18 vilket innebär att det för varje person i arbetsför ålder, 20-64 år, finns 
1,18 personer som är yngre eller äldre. Sundbyberg å andra sidan hade en försörjningskvot på 
0,52, vilket då innebär att det för varje person i arbetsför ålder, 20-64 år, finns 0,52 personer som 
är yngre eller äldre. 

Det finns också andra strukturella skillnader som påverkar kommuners möjlighet att erbjuda 
invånarna en likvärdig välfärd. Till exempel Sveriges största primärkommun, Kiruna, har en 
landareal som är 2 200 gånger större än den minsta, Sundbyberg. Från staden Kiruna är det 94 
kilometer till Abisko och 174 kilometer till Karesuando, vilka båda ligger inom Kirunas 
kommungräns. Det kan jämföras med hela Sundbybergs kommungräns som är 15 kilometer. 
Sveriges minsta primärkommun vad gäller antalet invånare är Bjurholm med cirka 2 450 personer 
medan Stockholm är den största med cirka 962 000 invånare. Arjeplog har 0,2 invånare per 
kvadratkilometer jämfört med Sundbyberg som har 5 800 invånare per kvadratkilometer. 



Skillnader i skattekraft, demografi- och geografi, tillsammans med andra strukturella faktorer som 
exempelvis socioekonomi, antalet nyanlända och folkhälsa, påverkar förutsättningar och därmed 
kostnaderna för att erbjuda invånarna likvärdig välfärd. 

Det är lätt att konstatera att det finns stora skillnader i landet när det handlar om ekonomiska 
möjligheter och strukturella förhållanden att tillhandahålla bl.a. vård, skola och omsorg.  

För att utjämna de ekonomiska förutsättningarna mellan primärkommuner och mellan regioner 
finns det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Syftet med systemet är att ge kommuner de 
ekonomiska förutsättningarna att tillhandahålla likvärdig offentlig service oberoende av 
invånarnas inkomster eller andra strukturella förhållanden. Skillnaden i kommunalskatt ska därför 
spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå. 

Det är uppenbart att utjämningssystemet inte lever upp till sin föresats. Det räcker med att 
jämföra sen skattesatsen mellan olika kommuner och regioner. Österåker var den primärkommun 
som år 2020 hade den lägsta kommunala skattesatsen på 17,10 procent medan Dorotea har den 
högsta på 23,80 procent. Skillnaden mellan högst och lägst är således 6,70 procentenheter. Även 
om skillnaderna mellan regioner inte är lika stora så skiljer det 1,25 procentenheter mellan den 
lägsta (Södermanland) och den högsta skattesatsen (Stockholm). 

En svag punkt i dagens välfärdsfinansiering är att kommuner, som i slutändan ska leverera 
välfärdsservicen, har vitt skilda möjligheter till skatteintäkter. De får ta ut skatt på 
förvärvsinkomst och där förvärvsinkomsten per invånare är låg blir därför de egna potentiella 
skatteintäkterna låga. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet som ska utjämna 
förutsättningar är långt ifrån tillräcklig i dag. Inkomsterna har blivit allt mer ojämnt fördelade i 
Sverige sedan etablerandet av en allmän välfärd med kommunala utförare från mitten av 1980-
talet. Den utvecklingen kommer förmodligen att fortsätta.  

För att möta detta måste vi öka statens ansvar för att säkerställa finansieringen av den svenska 
välfärden. Riksdagen och regeringen har gett kommunerna ett obligatoriskt uppdrag att 
tillhandahålla en viss service utifrån grundidén att välfärden är en riksangelägenhet, inte bara en 
lokal angelägenhet. Det är därför inte rimligt att kommuner i så stor utsträckning på egen hand 
ska ansvara för att det finns tillräckliga förutsättningar till välfärden.  

Kommunal föreslår i sin rapport ett införande av en statlig inkomstskatt om 5 procent på 
förvärvsinkomst som delas ut lika per invånare till kommuner och regioner. En sådan skatt, som 
de kallar för ”välfärdsskatt”, skulle bidra till att utjämna de ekonomiska förutsättningarna. Den 
möjliggör en skatteväxling för kommunerna, det vill säga att de kan sänka sin egen skattesats tack 
vare intäkterna från staten. Men för kommuner med högre skattekraft kommer det inte att vara 
möjligt att sänka sin egen skattesats med motsvarande procentsats, vilket ger en utjämnande 
effekt.  

Det är självklart att även trygghetssystemen är en del  

De flesta är nog överens om att det behövs en skattereform, eller en översyn av skattesystemet. 
Det borde dessutom ske med ett brett stöd i riksdagen. Men för att det ska vara tydligt för 
väljarna vad Socialdemokraterna vill är det nödvändigt att partiet redogör, åtminstone grunderna, 
till hur vi vill se en översyn av skattesystemet och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar fram ett förslag om förändringar i dagens skattesystem och 
kommunalekonomiska utjämningssystem som säkerställer den långsiktiga finansieringen av den 
svenska välfärden, 

2. förslaget därutöver ska garantera ekonomiska förutsättningar för att leverera en jämlik välfärd 
över hela landet, samt 



3. förslaget ska bidra till att minska klassklyftorna och öka jämställdheten i samhället.  

4. Kommunal Stockholms läns socialdemokratiska förening tar motionen som sin egen 

5. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen och sänder den till kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B18 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg 
utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Arbetare och 
tjänstemän betalar en allt större del av kakan i förhållande till stora företag och den ekonomiska 
eliten. Det förekommer att miljardären betalar en lägre andel av sin inkomst i skatt än vad vanliga 
löntagare gör. Vi menar att en långsiktigt hållbar och stärkt finansiering för offentliga tjänster och 
åtaganden är nödvändiga. Detta kräver ett nytt skattesystem. 

Skattesystemet har sedan den senaste stora skattereformen blivit något av ett lapptäcke av olika 
skattesatser, avdragsmöjligheter och undantag. Detta är enligt en närmast enig kår av ekonomer 
en mindre lyckad ordning. 

Ersätt jobbskatteavdraget med en generell skattesänkning för alla låg- och medelinkomsttagare 

Sedan 2006 har ett antal jobbskatteavdrag införts. Kostnaden beräknades 2019 uppgå till cirka 
130 miljarder kronor per år och gynnar framförallt de som redan har det gott ställt. 
Jobbskatteavdragen har samtidigt bidragit till att sjuka och arbetslösas inkomster beskattas 
hårdare än inkomster för personer i förvärvsarbete. Det är ett synnerligen orättvist sätt att sänka 
den effektiva ersättningsgraden i socialförsäkringarna som redan är långt under 100% av lönen. 
För att råda bot på dessa två orättvisor borde jobbskatteavdraget ersättas av en generell 
skattesänkning för alla inkomster, inte bara löntagare, och helt fasas ut för höginkomsttagare. 

Avskaffa RUT & ROT-avdragen 

Många av dagens skatteavdrag för arbetsinkomster skapar ovälkomna sido- och inlåsningseffekter 
och underminerar progressiviteten i skattesystemet. Avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) är 
ett sådant. RUT-avdraget gynnar främst en liten grupp välmående hushåll som köper städtjänster, 
medan kostnaderna fördelas på resterande befolkning, däribland de som har det knapert. 
Utvärderingar från Riksrevisionen och Myndigheten för Tillväxtpolitiska Utvärderingar och 
Analyser har dessutom visat att alla de fina löften som gavs kring RUT-avdragets positiva effekter 
aldrig infriats.  

Även avdraget för reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) dras med liknande 
problem. Avdraget gynnar oproportionerligt välmående bostadsägare medan kostnaderna faller 
på befolkningen som helhet. Avdraget var tänkt som en konjunkturstimulans när 
bostadsbyggandet sjönk i finanskrisens spår. Eftersom avdraget aldrig togs bort när 
bostadsbyggandet tog fart igen, har ROT-avdraget bidragit till att ställa enskildas 
köksrenoveringar mot allmännyttigt bostadsbyggande i dragkampen om begränsad arbetskraft. 

Inför en grön värnskatt 

Värnskatter eller solidaritetsavgifter i olika former har funnits runt om i Europa för att finansiera 
till exempel försvarssatsningar. I Sverige infördes värnskatten på 90-talet som ett led i saneringen 
av de offentliga finanserna. Värnskatten avskaffades år 2020. Idag finns ett starkt behov av att 
minska de ekonomiska klyftorna. Samtidigt står Sverige inför en klimatkris med ett akut behov av 
att minska utsläppen och finansiera introduktionen av ny grön teknik. 

Den översta inkomstdecilen i Sverige genererar genom sin konsumtion i genomsnitt 3–5 gånger 
högre utsläpp än den lägsta inkomstdecilen. En klimatvärnskatt där intäkterna riktas till grön 
omställning hanterar därför flera problem på samma gång. Den bidrar till att dämpa utsläppen 
där utsläppen är som störst, och följer därför logiken i “förorenaren betalar”-principen, samtidigt 



som den bidrar till att minska de ekonomiska klyftorna. Den tillgodoser också att de löpande 
kostnaderna för klimatomställningen inte läggs på dem som idag saknar ekonomiska marginaler. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att jobbskatteavdragen fasas ut med fördelningspolitisk 
hänsyn i form av generell skattesänkning för alla låg- och medelinkomsttagare, även sjuka och 
arbetslösa 

2. Socialdemokraterna ska verka för att RUT-avdraget avskaffas  

3. Socialdemokraterna ska verka för att ROT-avdraget avskaffas 

4. Socialdemokraterna ska verka för att en klimatvärnskatt införs för höga inkomster 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B19 
Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av kapital och ägande 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening, Kärrtorps s-förening 
 
Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg 
utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Vi menar att en 
långsiktigt hållbar och stärkt finansiering för offentliga tjänster och åtaganden är nödvändiga. 
Detta kräver ett nytt skattesystem. 

Höj kapitalbeskattningen till 30 procent 

Det senaste decennierna har sett en rad försvagningar i kapitalbeskattningen. Eftersom 
kapitalinkomsterna dominerar bland de med absolut högst inkomster har detta bidragit till att öka 
ojämlikheten i Sverige. 

I 1991-års skattereform var ambitionen att olika typer av kapitalinkomster och förmögenheter 
skulle beskattas enhetligt och likformigt. Sedan dess har dock ambitionen om likformighet helt 
kommit av sig. En harmonisering av kapitalskatterna vid 30 procent är rimligt för att öka 
jämlikheten i samhället och finansiera de reformer som behövs för att skapa ett rättvist och 
hållbart Sverige. Eftersom kapitalskatteinkomsterna är så ojämlikt fördelade skulle en enhetlig 
skattesats få ett mycket progressivt utfall. 

Gör fastighetsskatten progressiv för att utjämna klyftan mellan stad och land 

Trots namnet utgör den fastighetsavgift som infördes 2008 en skatt. Den stora skillnaden från 
innan 2008 är att ett maxtak för skatten införts: 1 429 kr per år för bostadsrätter respektive 8 349 
kr per år för småhus år 2020. Detta maxtak gör nuvarande fastighetsskatt kraftigt regressiv: det 
skiljer endast några hundralappar mellan årsavgiften för ett hus värt lite över en miljon kronor i 
Hällefors och en villa värd 25 miljoner kronor på Djursholm. Nybyggda bostäder har också helt 
undantagits fastighetsskatt under en längre tid. 

En återinförd fastighetsskatt baserad på marknadsvärde skulle ge flera positiva effekter. Skatten 
är progressiv och till skillnad från finansiella tillgångar är fastigheter svåra att gömma. 
Fastighetsskatter kan även inbringa betydande mängder kapital till statskassan som kan användas 
för välfärdssatsningar och transfereringar. 

Inför en grön arvs- och gåvoskatt 

Arvs- och gåvoskatter är vanliga runt om i världen och finns i flera av Sveriges grannländer, bland 
annat Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Grundtanken bakom skatt på 
arv förenar den socialdemokratiska och liberala synen på rättvisa: att var och en ska födas lika in i 
samhället. 

Sverige hade fram till januari 2005 en arvs- och gåvoskatt. Det fanns legitima problem med den 
som bör åtgärdas. Samtidigt finns det starka skäl för ett nyinförande. De ekonomiska klyftorna 
behöver minska. Dessutom har samhället idag ett tryckande ansvar för den jord vi lämnar till våra 
barn och barnbarn. Det är rimligt att nyttja en del av de värden som byggts upp av gångna 
decenniers utsläpp till att finansiera de löpande kostnader som krävs för klimatomställningen. En 
arvs- och gåvoskatt, där intäkterna riktas till grön omställning har därför stor potential. Både för 
jämlikheten och en rättvis grön omställning. 

Utred och inför en förmögenhetsskatt 

År 2013 visade nationalekonomen Thomas Piketty att ökad förmögenhetskoncentration tenderar 
att bli självförstärkande och därmed leder till växande ekonomiska klyftor. Som lösning föreslår 



Piketty bland annat ökad förmögenhetsbeskattning. Förmögenhetsskatter finns redan i ett antal 
europeiska länder och har dessutom seglat upp som ett hett ämne i den globala ekonomiska 
debatten. 

För att vara säkra på att förmögenhetsskatten bäst är anpassad till dagens behov och 
förmögenhetskoncentration bör den noga utredas före införandet och förmögenhetsstatistik 
omgående samlas in. Utredningen bör analysera de system som finns runtom i EU och världen 
och premiera en utformning som gör det svårt att undvika skatten genom avancerad 
skatteplanering. Ett arbetet för att möjliggöra effektiv förmögenhetsbeskattning även vid högre 
skattesatser bör också initieras på EU och OECD-nivå. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för en enhetlig kapitalbeskattning på minst 30 procent 

2. Socialdemokraterna ska verka för att en progressiv fastighetsskatt baserad på marknadsvärde 
ska införas 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en grön arvs- och gåvoskatt införs 

4. Socialdemokraterna ska verka för att förmögenhetsbeskattning utreds och genomförs  

5. Socialdemokraterna ska verka för att förmögenhetsstatistik omgående återigen samlas in så att 
utvecklingen av förmögenhetsskillnaderna kan bevakas, belysas och analyseras 

6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

7. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B20 
Hälften kvar! 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Vid 1900-talets början låg den svenska skattekvoten någonstans runt 7-8%. Det var en lämplig 
nivå för dåtidens höger som fullständigt saknade drömmar om ett jämlikt samhälle. Till följd av 
ett historiskt arbete av arbetarrörelsen byggdes under seklet ett av världens rikaste, och världens 
mest jämlika, samhälle. Detta möjliggjordes bland annat av de skatteintäkter som växte i takt med 
att välfärden byggdes ut. År 1980 låg skattekvoten på ca 45% av BNP.  

Högern hade svårt att fördra de skattenivåerna som väljarna beslutat om och inledde under 1980-
talen en intensiv kampanj för skattesänkningar under namnet ”Hälften kvar”. Socialdemokratin, 
som fortsatt hade jämlikhetsambitioner, gjorde Skattebetalarnas förening till viljes och ökade 
skattekvoten till drygt 50% runt 1990.  

Sedan dess har det gått utför. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har sänkt 
skatterna medan välfärden satts på svältkur och ojämlikheten exploderat. 2019 hade skattekvoten 
sjunkit till under 43%. Om vi hade behållit skattekvoten sedan 1990 hade vi idag i runda haft 
ytterligare 350 miljarder att satsa på barnomsorg och skola, sjukvård och äldreomsorg, 
socialförsäkringar och pensioner, högre utbildning och totalförsvar, klimatinvesteringar och 
arbetsmiljöarbete.  

Det går inte att bedriva socialdemokratiska välfärdspolitik med en borgerlig skattepolitik. 
Socialdemokratin måste se till att få fram resurser till vårt politiska projekt för ökad jämlikhet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska driva att ett mål om en skattekvot på 50% förs in i det finanspolitiska 
ramverket.  

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B21 
Reformerade skatter 
Kungsholmens s-förening 
 
Under många år har den svenska skattebasen urholkats. Flera skatter har helt slopats – arvs, 
gåvors och förmögenhetsskatter. Fastighetsskatten har förvandlats till en avgift som klart gagnar 
de bättre ställda. Företagsskattesatser har sänkts gång på gång. Kapitalskatter har sänkts. 
Jobbskatteavdrag och andra avdrag (t ex RUT) har tillkommit. Allt medan stora behov har 
försummats; i vården, i äldreomsorgen, i landets infrastruktur, i bostäder, i landets beredskap mot 
ex pandemier, m m.  

De offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet måste värnas genom bland annat beskattning av 
fastigheter, arv, gåvor och förmögenheter samt både en högre kapitalinkomstbeskattning och en 
ny skatt på finansiella transaktioner. 

Att arbetsinkomster beskattas progressivt medan kapitalinkomster beskattas med en plattskatt är 
ologiskt och bäddar för problem. Om en individs alla inkomster – såväl från arbetet som från 
kapitalet – läggs ihop och beskattas med en progressiv skattesats skulle skattesystemet bli både 
enklare och rättvisare samtidigt som möjligheterna till skatteflykt och skattefusk minskas (i fall en 
individ får en ovanlig stor engångsvinst från försäljning av ett företag eller en villa skulle vinsten 
kunna beskattas med exempelvis en femtedel varje år i fem år). 

En finansiell transaktionsskatt kan med en mycket låg skattesats – ex en tiondel av en procent – 
generera stora skatteintäkter medan den samtidigt skulle något dämpa onödig spekulation. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen 2021 beslutar att partiet verkar så långt möjligt för en skattereform som 
omfattar förslagen ovan, nämligen att (1. en individs hela inkomst – från såväl arbetet som 
kapitalet – läggs ihop för beskattning och (2. en finansiell transaktionsskatt införs; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B22 
Rättvis skatt på bostadskapital 
Maria-Södra Stations s-förening 
 
Klyftan mellan de som har och de som inte har ökar i Sverige. Klyftan måste minska. En av 
många orsaker är det svenska skattesystemet. Systemet har en tydlig profil: det beskattar kapital 
och kapitalinkomster mycket lågt (i vissa fall synnerligen lågt) och anställdas arbetsinkomster 
mycket högt. Den höga mervärdesskatten och den höga arbetsgivaravgiften är också skatter på 
arbete, inte kapital. Att höja skatten ytterligare på arbete är inte säkert den mest rättvisa och 
effektiva jämlikhetsreformen på beskattningens område. Januariavtalet sätter också upp vissa 
begränsningar. Det är alltså skattereglerna på kapital som i första hand måste ses över och det 
snarast. 

Ett reellt problem är dock den internationella skattekonkurrensen. Sverige saknar möjlighet att 
fritt välja sitt skattesystem. Detta kan t.ex. försvåra uttag av förmögenhetsskatt. En skatteform 
som fungerar utmärkt i internationell miljö är dock skatt på privatägda bostäder (villor, fritidshus 
och andelar i bostadsrättsföreningar). Bostäder, till skillnad från annat kapital eller människor, kan 
inte flytta till skatteparadis. Idag är skatten i Sverige på bostadskapitalet mycket lågt, även utifrån 
en internationell jämförelse. Ett första steg att ta mot en mer jämlik och rättvis skatt på kapital är 
därför att se över skatten på bostadskapitalet. I ett senare skede måste också bl.a. 
förmögenhetsskatt och arvs och gåvoskatt övervägas. Även en förmögenhetsskatt på lägre nivå 
har fördelar, t.ex. för att trygga tillgång till statistik. 

Avsaknaden av reell beskattning av bostäder har bidragit till våldsamma värdestegringar på villor 
och bostadsrätter i stora delar av Sveriges storstäder. De som inte äger sin bostad, eller de som 
äger sin bostad i mindre attraktiva delar, kan gå miste om värdestegringar på det insatta kapitalet 
på 100-tals procent. Högst sannolikt ägs de flesta av de största och dyraste bostäderna i till 
exempel Stockholms välmående regioner av personer i den högre medel- och överklassen, 
personer som är resursstarka med mycket höga inkomster. De äger också fritidshus i Åre, 
Torekov och på Rivieran. En 10 rums villa på Djursholm med värde på 30 miljoner kr behandlas 
skattemässigt som en mindre villa i Norrlands inland. Reavinstbeskattningen räcker inte till för att 
fånga upp avsaknaden av löpande beskattning av bostadskapitalet. Förmögenhetsökningen är till 
ingen del kopplad till dina ansträngningar att bidra till det samhälle du lever i. Det är helt enkelt 
märkligt att sådana inkomster beskattas lågt. 

Det är emellertid svårt att bortse från det missnöje som funnits med den äldre fastighetsskatten. 
Stora delar av väljarkåren är antagligen skeptiska till och oroliga för en fastighetsskatt av den 
tidigare modellen. Detta måste tas på fullt allvar. En bra lösning måste därför identifieras. Till 
exempel måste en lösning hittas för personer (till exempel pensionärer) med låga inkomster som 
av någon anledning äger ett hus/lägenhet med högt skattevärde. En skatt bör också gradvis fasas 
in. Ingen ska tvingas flytta eller drabbas oskäligt. Skatten på försäljningsvinst kan sänkas. Skatten 
kan göras progressiv så att de med störst förmögenhet i bostadskapital beskattas högst. Lösningar 
finns – det som återstår är politisk pedagogik och vilja. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en mer jämlik, rättvis och effektiv skatt ska införas på det 
samlade bostadskapitalet som inkluderar fastigheter och bostadsrätter 

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress  



 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B23 
Skatter 
Fruängens S-förening 
 
Sverige är i ett stort behov av att se över vårt skattesystem. 

Inriktningen måste vara att det ska bli mer jämlikt och att vissa skatter måste höjas.  

En del andra kanske sänkas. 

Vi behöver se över kommunalskatterna så att Sverige får en mer jämlik skatt över landet. 

Kapitalskatterna måste höjas. Det borde gå att sänka skatten för låginkomsttagare. Låt tex alla 
som tjänar under ca 27.000:-/mån få göra ett grundavdrag på säg 5.000:- 

Vi måste höja vissa skatter. Ta tillbaks värnskatten, minst ett jobbskatteavdrag. Höj 
fastighetsskatten och börja ett försiktig borttagande av ränteavdragen. Gör detta samtidigt som 
vinstskatten sjunker under samma tid. 

Vi behöver återinföra arv-och gåvoskatter. 

Se över 3:12 reglerna 

Vi har under de senast 20 åren sänkt skatter med ca 300 miljarder kronor. Det får vara slut med 
det nu. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna åter blir ett parti för jämlika skatter 

2. Socialdemokraterna ska verka för att se över fastighetsskatten, ränteavdrag, vinstskatt 

3. Socialdemokraterna ska verka för att se över kapitalskatterna 

4. Socialdemokraterna ska verka för att se över eventuella skattehöjningar ( värnskatt, jobbskatt. 

5. Socialdemokraterna ska verka för att föreslå riktade skattesänkningar för inkomster under tex 
26.000  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: B. Ekonomi 
 

Motion B24 
Skatter för jämlikhet 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Klyftan mellan de som har och de som inte har ökar i Sverige. Klyftan måste minska. En av 
många orsaker är det svenska skattesystemet. Systemet har en tydlig profil: det beskattar kapital 
och kapitalinkomster mycket lågt (i vissa fall synnerligen lågt) och anställdas arbetsinkomster 
mycket högt. Den höga mervärdesskatten och den höga arbetsgivaravgiften är också skatter på 
arbete, inte kapital. Att höja skatten ytterligare på arbete är inte säkert den mest rättvisa och 
effektiva jämlikhetsreformen på beskattningens område. Januariavtalet sätter också upp vissa 
begränsningar. Det är alltså skattereglerna på kapital som i första hand måste ses över och det 
snarast.  

Ett reellt problem är dock den internationella skattekonkurrensen. Sverige saknar möjlighet att 
fritt välja sitt skattesystem. Detta kan t.ex. försvåra uttag av förmögenhetsskatt. En skatteform 
som fungerar utmärkt i internationell miljö är dock skatt på privatägda bostäder (villor, fritidshus 
och andelar i bostadsrättsföreningar). Bostäder, till skillnad från annat kapital eller människor, kan 
inte flytta till skatteparadis. Idag är skatten i Sverige på bostadskapitalet mycket lågt, även utifrån 
en internationell jämförelse. Ett första steg att ta mot en mer jämlik och rättvis skatt på kapital är 
därför att se över skatten på bostadskapitalet. I ett senare skede måste också bl.a. 
förmögenhetsskatt och arvs och gåvoskatt övervägas.  

Avsaknaden av reell beskattning av bostäder har bidragit till våldsamma värdestegringar på villor 
och bostadsrätter i stora delar av Sveriges storstäder. Högst sannolikt ägs de flesta av de största 
och dyraste bostäderna i till exempel Stockholms välmående regioner av personer i den högre 
medel- och överklassen, personer som är resursstarka med höga inkomster. De äger också 
fritidshus i Åre, Torekov och på Rivieran. En 10 rums villa på Djursholm med värde på 30 
miljoner kr behandlas skattemässigt som en mindre villa i Norrlands inland. De som inte äger sin 
bostad, eller de som äger sin bostad i mindre attraktiva delar, kan gå miste om värdestegringar på 
det insatta kapitalet på 100-tals procent. Reavinstbeskattningen räcker inte till för att fånga upp 
avsaknaden av löpande beskattning av bostadskapitalet. Förmögenhetsökningen är till ingen del 
kopplad till dina ansträngningar att bidra till det samhälle du lever i. Det är helt enkelt märkligt att 
sådana inkomster beskattas lågt.  

Det är emellertid svårt att bortse från det missnöje som funnits med den äldre fastighetsskatten. 
Stora delar av väljarkåren är antagligen skeptiska till och oroliga för en fastighetsskatt av den 
tidigare modellen. En bra lösning måste därför identifieras. Till exempel måste en lösning hittas 
för personer (till exempel pensionärer) med låga inkomster som av någon anledning äger ett 
hus/lägenhet med högt skattevärde. Sannolikt bör en skatt gradvis fasas in. Ingen ska tvingas 
flytta. Skatten kan också göras progressiv så att de med högst förmögenhet i bostadskapital 
beskattas högst. Lösningar finns – det som återstår är politisk pedagogik och vilja. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en mer jämlik, rättvis och effektiv skatt ska införas på det 
samlade bostadskapitalet som inkluderar fastigheter och bostadsrätter  

2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen  

3. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C1 
Fortsatta insatser mot våld inom nära relationer 
Gröndal-Liljeholmens S-förening, Mälarhöjden.Axelsbergs s-förening, Aspuddens s-förening 
 
Våld bland människor har funnits sedan urminnes tider. Tyvärr har våld gentemot kvinnor och 
barn haft den största spridningen. I många fall har dessa övergrepp förorsakat död, livslånga 
fysiska samt psykiska komplikationer. Många offer har i åratal maskerat sin utsatta situation för 
att lyckas hålla ihop familjen. De har ofta tagit större hänsyn till barnens behov visavi sina egna. 
Tyvärr kan detta hänsynstagande även få en negativ effekt eftersom utsatta barn förstår mer än 
många vuxna vill eller orkar förstå. De begränsningarna som coronaviruset har medfört i vårt 
samhälle och i relationer har förvärrat utsattheten för många.  

Partiet har tidigare gjort insatser för dem som är offer för våld inom nära relationer, och det är 
vår uppfattning att partiet även gett finansiellt stöd till organisationer som arbetar för denna 
grupp. Vår förhoppning är att stödet ska fortgå och om möjligt ökas.  

Vi är många som är medvetna om denna utsatthet och vill verka för belysning av detta 
påfrestande område, både hos allmänheten och bland våra egna partikamrater. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska fortsätta stötta organisationer som bistår personer som kan vara offer 
för våld inom nära relationer.  

2. Socialdemokraterna ska uppmana sina berörda politiska representanter att verka för fortsatt 
allmän belysning av problematiken om våld inom nära relationer.  

3. Socialdemokraterna ska ta fram utbildningsmaterial som kan främja partimedlemmars 
fortbildning avseende våld inom nära relationer och dess förödande konsekvenser.  

4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C2 
Statsbidrag till ideella kvinnojourer får inte blandas ihop med konkurrens och 
vinstintressen 
Södra kvinnoklubben 
 
Under drygt 40 år har Sveriges ideellt drivna kvinnojourer vuxit från två jourer till 200. Jourerna 
är en självständig kvinnorörelse som verkar utan kommersiella vinstintressen. Arbetet utgår från 
en helhet att stötta, skydda och påverka. Nu riskerar 200 ideellt drivna kvinnojourers 
verksamheter att avlövas, till förmån för vinstintressen på en privat konkurrensutsatt marknad.  

I Sverige har myndigheter i flera fall, likställt ideella non profit föreningars verksamhet med 
företag. Att som kvinnojour erbjuda skyddat boende översätts till att sälja ekonomisk tjänst eller 
bedriva ekonomisk verksamhet. Skillnaden mellan ideell föreningsverksamhet och privat 
näringsverksamhet suddas ut. Och det är inom vår politik lösningar finns på avlövningen av 
kvinnojourernas verksamhet.  

I promemorian Ds 2019:7 ”Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom 
brottsofferområdet” sägs att EU:s statsstödsregler är komplicerade. Att utredarna, inte fullt ut 
haft möjligheten att bedöma, om det är möjligt att tillämpa undantagen i EU:s statsstödsregler 
”när en tjänst tilldelats kvinnojourerna utan att tilldelningsbeslutet föregåtts av effektiv 
konkurrensutsättning”. ”Tjänsten” man talar om är skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.  

Kvinnojourers ideella arbete som tidigare knappt värderats alls, bakas in som en tjänst i ett 
vinstmaximerande ekonomiskt system för näringsidkare. I Ds 2019:7 sker det med hänvisning till 
EU:s statsstödsregler – vilka syftar till att begränsa möjligheterna att med EU-medel, stödja 
näringsidkande företag. Är reglerna tänkta att avlöva icke vinstdrivna kvinnojourer? Jourernas 
helhet: stöd, skydd och påverkan bör förstås som att skyddat boende har en direkt och nödvändig 
koppling till stödet. EU definierar delarna stöd och påverkan som en icke ekonomisk verksamhet. 
Men kvinnojourerna är inte en uppstyckbar marknad. Reglerna måste nu utvecklas som motkraft 
till marknadiseringen av icke vinstdrivna jourer. EU:s statsstödsregler säger att statsstöd, (till 
ideella organisationer som driver skyddat boende) som inte överskrider två miljoner kronor under 
en treårsperiod, ska ses vara av mindre betydelse. Och då anses inte EUF-fördraget om 
snedvriden konkurrens vara tillämplig. Räcker det ens till löner och hyran? En viktig fråga är vilka 
intressen stöttar EU:s statsstödsregel som styckar upp en ideell verksamhets bas om en helhet? 
Ett tillitsskapande civilsamhälle eller vinstdrivande marknadsintressen? Vi kan inte acceptera att 
en förskjutning av en civilsamhällelig ideell sektor sker in mot en marknad, och på grunder där 
ekonomisk-juridisk makt tar överhanden.  

I Ds 2019:7 står det vidare att ”för många kvinnojourer som bedriver skyddat boende är det svårt 
att ha vattentäta skott mellan de olika delarna i sin verksamhet”. Men kvinnojourernas skyddade 
boende är en del av ett helt fungerande system. Basverksamheten som utgår utifrån att stötta, 
skydda och påverka kan inte separeras.  

Verksamheten sett ur dess helhet är av allmänt ekonomiskt intresse som marknaden inte 
tillhandahåller. Marknadens vinstkrav skulle enligt erfarenhet inom andra områden dra ned på de 
personella stödresurserna. Vill vi se en sådan utveckling inom stödet och skyddet för våldsutsatta? 

Civilsamhällets insatser i form av socialt arbete kan inte mätas i kvantitativa, exakta mått. Och vi 
som feministisk arbetarrörelse kan inte stå bredvid och se på när en ekonomisk ”expertis” 
riskerar att utestänga och exkludera kvinnojourerna som en viktig ideell kraft. Utvecklingen vi ser, 
där statlig och kommunal styrning och bidragsgivning kommersialiserar och konkurrensutsätter 
delar av jourernas helhet, utgör vid besluten ett strukturellt och institutionellt maktproblem.  



Trots att alla delar i jourernas verksamhet är avhängiga av varandra, smulas nu basen och grunden 
för helheten sönder av en ekonomisk uppdelning av ett statligt styrsystem. Styrdokumenten 
behöver snarast granskas och omarbetas; innan jourernas verksamhet och våldskompetens går 
förlorad. 
 

 

Vi yrkar att 

1. motionen sänds vidare till Socialdemokratiska riksdagsgruppen,  

2. socialdemokraterna i regeringen förstärker arbetet för direktiv som tydligt underlättar för och 
stödjer civilsamhällets organisationer,  

3. socialdemokraternas berörda ministrar i regeringen förstärker arbetet med att än tydligare stå 
upp för det svenska civilsamhällets särart och utrymme i EU-parlamentet. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C3 
Vigselrätt utan diskriminering 
HBTs Stockholm, SSU 25+ 
 
Det har gått över tio år sedan samkönade äktenskap äntligen blev lagliga i Sverige. Kampen var 
lång och ett stort steg togs. Vi är dock inte färdiga. 

I Sverige är det 34 samfund som har vigselrätt. Vigselrätten möjliggör att en ceremoni i 
församlingen också direkt blir juridiskt bindande. Andra samfund som inte har vigselrätt i Sverige 
kan utföra icke-juridiska vigselceremonier som kräver ett komplement för att bli giltigt, till 
exempel genom vigsel i stadshus. 

Många samfund fortsätter vägra att viga samkönade par. När SVT i somras ställde frågan till 
dessa var det bara 5 av 34 som svarade att de viger personer av samma kön. 

Kampen för att vara den en är och älska den en vill har pågått länge. Ändå tillåts fortfarande 
direkt diskriminering i juridiskt bindande avtal i Sverige. Det är dags att vi sätter ner foten för 
vilket samhälle vi vill leva i. 

Samfund som nekar vigsel för två personer på grund av deras kön bör inte ha rätt att utföra 
juridiskt bindande vigslar. Att neka ett par att vigas på grund av deras kön, könstillhörighet eller 
sexuella läggning bör betraktas som diskriminering och innebära tjänstefel. 

Mänskliga rättigheter måste väga tyngre i vårt samhälle. Vi ska arbeta för att motverka strukturer 
där människor indirekt diskrimineras och vi kan aldrig acceptera att personer direkt diskrimineras. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska arbeta för att samfund med vigselrätt inte får diskriminera par på 
grund av sexuell läggning, kön eller könsidentitet. 

2. Socialdemokraterna verkar för att en vigselförrättare aldrig får neka att viga ett par baserat på 
parets kön, könstillhörigheter eller sexuella läggningar. 

3. Socialdemokraterna ska arbeta för att utreda befintliga samfund och att dra tillbaka vigselrätten 
för de samfund som vägrar utföra vigsel på grund av parets sexuella läggning, kön eller 
könsidentitet. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C4 
Våldsutsatta kvinnor riskerar ohälsa på lång sikt – att blunda är ett strukturellt förtryck 
Södra kvinnoklubben 
 
Världshälsoorganisationen, WHO slår fast det uppenbara; våld mot kvinnor utgör ett allvarligt 
hot mot deras hälsa. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK arbetar på regeringens uppdrag 
med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor. De räknar upp konsekvenser som frakturer, 
tandskador, psykiska sår men också förekomst av flerfaldiga former av fysisk ohälsa.  

Sjukvården är skicklig på att vårda synliga fysiska våldsrelaterade skador. Samhället har i princip 
goda kunskaper om de psykiska skadorna. Våldsrelaterad ohälsa som förblir obehandlad eller 
upptäcks sent slår hårt mot kvinnors inkomster och pensioner på ålderns höst samt 
samhällsekonomin. Riskerna för långsiktiga konsekvenser rörande den fysiska hälsan måste bli en 
allmän vedertagen kunskap inom sjukvården. Okunskap påverkar kvinnornas möjligheter att leva 
sin fulla potential. 

NCK rapporterar att ”våldsutsatta är mer benägna att drabbas av kronisk smärta, fibromyalgi, 
mag- och tarmsjukdomar samt PTSD. Den störda balansen av stresshormoner vid PTSD kan i 
sin tur leda både till autoimmuna sjukdomar såsom reumatisk artrit, psoriasis, insulinberoende 
diabetes och sköldkörtelinflammation samt inflammatoriska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom 
och emfysem och i förlängningen även till infektioner och cancer”. 

Våld mot kvinnor oavsett om det sker vid ett enskilt våldstillfälle eller utövas under längre tid 
syftar till att skada, skrämma och utöva kontroll. Och intensiteten av fysiskt och psykiskt våld 
tenderar att öka i intensitet över tid. Våldet blir ett förväntat inslag i kvinnans liv. Situationen 
tvingar fram olika strategier i ett försök att skydda sig och sina barn. 

Vi talar om dagliga överlevnadsstrategier där livsvillkoren skapar kronisk stress. Kronisk stress är 
en väldokumenterad hälsorisk inom arbetslivet. Men hos gruppen våldsutsatta kvinnor kan 
stressrelaterad allmän sjukdomskänsla riskera att bemötas av och stanna vid okunskap och 
stigmatiserande attityder byggda på strukturellt förtryckande koder som att vara kvinna och 
misshandlad. Okunskap rörande våldsutsattas risk att utveckla fysisk ohälsa på längre sikt, 
försvårar ett förebyggande arbete och tidig upptäckt av behandlingsbara sjukdomar. 

Samhället måste i sitt ansvar gentemot gruppen våldsutsatta kvinnor motverka att 
konsekvenserna av våldet blir till ett dolt ohälso-ok att bära för den enskilda kvinnan. 

Att mäns våld kan slå hårt mot kvinnors frihet, livskvalitet och hälsa över en hel livstid är djupt 
allvarligt. Ansvariga för sjukvård och förebyggande vård måste ta fram en handlingsplan rörande 
metoder kopplat till idag dokumenterade kunskaper om våldsutsattas kvinnors hälsa. Sjukvården 
behöver en yrkesspecifik kunskap som innefattar rutiner och metoder kopplade till de egna 
arbetsuppgifterna. Misshandlade kvinnor med allmän sjukdomskänsla riskerar annars att driva 
omkring som förlista skepp och skuffas runt mellan olika vårdinstanser, alltmedan deras hälsa 
faller utför ett sluttande plan. 

Samhället har ett särskilt ansvar att motverka våldet men också att ta fram en handlingsplan för 
att bemöta de uppdagade hälsoproblem NRK förmedlat kunskaper om. 
 

 

Vi yrkar att 

1. motionen sänds vidare till Socialdemokratiska riksdagsgruppen,  



2. SKR ges i uppdrag att starta och samordna ett arbete med kunskapsspridning kring 
våldsutsattas risk att utveckla ohälsa på längre sikt, i syfte att garantera en patientsäker och 
jämställd sjukvård, 

3. en handlingsplan, enligt ovan rörande våldsutsatta kvinnors fysiska ohälsa och benägenheten 
att utveckla ohälsa på såväl kort som lång sikt, tas fram, 

4. man skyndsamt arbetar för att utveckla yrkesspecifik kunskap som innefattar rutiner och 
metoder kopplat till att bemöta och behandla den ohälsa på såväl lång som kort sikt, vilken NCK 
rapporterat om hos våldsutsatta kvinnor.  

5. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C5 
Framtidens LSS 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
I samband med att LSS infördes 1994 så tillkom personlig assistans som en av de insatser man 
kunde bli beviljad om man tillhörde personkretsen samt uppfyllde de medicinska krav som 
uppställdes och på egen hand ej kunde tillfredsställa de grundläggande behov som lagen angav.  

I lagens portalparagraf angavs att de som omfattades av personkretsarna inom LSS ska ges en 
god levnadsnivå. Alltså god levnadsnivå och inte som inom socialtjänstlagen som talade om skälig 
levnadsnivå.  

Sedan lagen kom till har mycket hänt. Och det som har hänt har inte varit av godo för de i behov 
av stöd enligt LSS.  

Ett antal domar från högsta förvaltningsdomstolen har begränsat och förändrat LSS betydligt och 
då främst assistansdelen av LSS och då absolut inte till det bättre. Den första av dessa domar som 
begränsat assistansen och lett till att man kan ifrågasätta om en god levnadsnivå erbjuds kom 
2009 där man istället för god levnadsnivå talade om grundläggande behov. Man började med en 
tidmätning som var djupt integritetskränkande där tid togs hur lång tid en person behövde på 
toaletten, duscha mm. Extremt långt ifrån talet om en god levnadsnivå utan nu var det helt 
plötsligt basbehov man talade om trots att det i lagen tydligt står god levnadsnivå. Detta innebar 
även en del minst sagt spektakulära avslag som upprörde många.  

Man nekade även assistans för matlagning om brukaren själv kunde föra en sked till munnen. 
Man tog inte hänsyn till att personen vare sig kunde tillaga mat, lägga upp mat eller skära maten 
själv.  

Nästa slag mot LSS var en dom som slog fast att inga sjukvårdande insatser skulle ingå i 
assistansen. Istället hänvisade man till sjukvården att det var deras ansvar. Detta trots att det 
sedan länge var personliga assistenter som skötte det hela om det så var sondmatning genom peg 
i magen, andningshjälp. Detta ledde även det till än mer spektakulära avslag.  

Dessa domar kom under tiden alliansregeringen satt vid makten så de är minst sagt medskyldiga 
till det kaos som idag råder.  

Men även det regleringsbrev som den socialdemokratiska regeringen gav Försäkringskassan 2015 
har skapat ett riktigt kaos när det gäller personlig assistans. Det har lett till många avslag och att 
socialdemokratin idag ses med mycket onda ögon i funktionshinderrörelserna. En utredning har 
genomförts där sparkraven var tydliga vilket än mer skapade en fientlighet mot 
Socialdemokraterna från många funktionshindrade.  

Många är de löften som kommit om att det ska ske förändringar men det går för långsamt. 
Förslag efter förslag har i princip begravts i utredningar. Assistansersättningen har halkat efter så 
att det blir allt svårare för assistanssamordnarna att betala avtalsenliga löner och det är ohållbart.  

Vi måste handla nu och återställa LSS till lagstiftarens ursprungstanke om en god levnadsnivå. Vi 
måste återvinna de funktionshindrades förtroende igen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en snabb lagändring inom LSS för att återställa LSS till 
lagstiftarens ursprungliga intentioner avseende assistans och en god levnadsnivå. 

2. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen. 



3. Stockholms arbetarekommun skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C6 
Inför en visselblåsarfunktion inom personlig assistans 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
LSS-reformen (1994) innebär ett starkt skydd för den enskildes integritet, vilket tar sig uttryck i 
att till exempel regionala skyddsombud inte kan kliva in i assistansberättigades hem för att se hur 
de anställda egentligen har det på arbetsplatsen. Inte ens försäkringskassans handläggare kan 
egentligen kliva in i hemmen hur som helst. Personliga assistenter är därför de enda som har 
egentlig insyn i hur det verkligen ser ut inom branschen personlig assistans. 

Fackföreningen Kommunal kommer i kontakt med många personliga assistenter som upptäcker 
fusk med assistansbidraget samt missförhållanden där den assistansberättigade faktiskt inte får 
sina rättigheter tillgodosedda med hjälp av assistansbidraget. Istället är det någon helt annan, 
person eller företag, som gör någon slags vinning av bidraget.  

Det är i dagsläget svårt för personliga assistenter att anmäla missförhållanden inom personlig 
assistans. Det finns flera myndigheter inblandade bakom beslut om assistansbidrag, både IVO, 
Försäkringskassan, Överförmyndarmyndigheten samt Kommunen är delaktiga. Detta gör att det 
också är svårt att veta vart man ska vända sig för att anmäla misstanke om oegentligheter.  

Att assistansbidragen kommer de personer till godo som lagen från början är utformad för bör 
ligga i hela samhällets intresse. Det bör också vara ställt utom tvivel att någon kan fara direkt illa 
med hjälp av assistansbidraget.  

Det finns stora pengar inom personlig assistans som därför kan locka till bedrägeri. Att 
privatpersoner/företag kan lida ekonomisk skada av information som personliga assistenter kan 
lämna innebär samtidigt att det finns starka intressen att motverka en visselblåsarfunktion. Därför 
är det också viktigt att personliga assistenter i skydd av samhället kan lämna information utan att 
samtidigt riskera något för egen del. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa en visselblåsarfunktion för personliga assistenter som 
samtidigt skyddar assistenterna från att få sina namn utlämnade till de företag eller personer som i 
sin tur förlorar på att få sin verksamhet granskad 

2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till 
kongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C7 
Nytt ersättningsystem för personlig assistans 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Insatser enligt personlig assistans ersätts per timme i två steg, ett grund belopp och ett tilläggs 
belopp för extrabehov. Beloppen är de samma för alla oavsett omsorg eller pedagogiska behov. 
Antalet timmar som betalas beslutas av försäkringskassans tjänstemän efter bedömning. 
Ordningen leder till att varje minut av assistansanvändarens vardag ska kartläggas och mätas, för 
att optimera besluten. En orimlighet av flera anledningar inte minst för att en dag i livet aldrig är 
den andra lik och personlig assistans är en insats som ska ge de funktionsvarierade samma 
möjligheter i alla aspekter av livet.  

Utbetalningsmodellen per timmar nedvärderar även yrket personlig assistent. För att möta 
assistansanvändarens behov krävs ofta en palett av kompetenser. Inte sällan behöver de 
personliga assistenterna kunna ta emot delegationer och utbildning från en rad andra 
professioner. Däribland arbetsterapeut för hjälpmedlen, logoped för språket, sjuksköterska för 
medicinen, sjukgymnast för rörelsen, tandläkare för munhygien och funktion och så vidare i 
relation till behovet. En ersättningsmodell där tid är enda faktor förminskar såväl 
assistansanvändarens behov som den personliga assistentens kompetens.  

De arbetar cirka 100 000 personer som personliga assistenter idag, det är Sveriges elfte största 
yrkesgrupp. De som är anställda i kommunerna följer alla kollektivavtalet med Sveriges 
kommuner och regioner. De som däremot är privatanställda följer kollektivavtal anpassade för 
branschen. Det vill säga villkoren görs upp mellan parterna utifrån vad som är möjligt enligt 
ramverket. Två arbetsvillkor sticker ut, de privatanställda assistenterna har alla timlön och de är 
alla visstidsanställda både är resultat av en skev ersättningsmodell. En ersättningsmodell som inte 
finns någon annanstans.  

Slutligen en bärande princip för den svenska modellen är att parterna ska sätta arbetsvillkoren, så 
är inte fallet med personlig assistans. Modellen för ersättning tvingar fram otrygga villkor och 
löneutrymmet sätts över deras huvuden. En ersättningsmodell som mer liknar den inom SOL 
skulle innebära att parterna fick större förhandlingsutrymme när de förhandlar kollektivavtal för 
personlig assistans. 

Sammantaget är ersättningsmodellen starkt bidragande till att personlig assistans är ett lågstatus 
yrke med anställningsvillkor som inte går att bygga en framtid på. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en ny ersättningsmodell för personlig assistans som ger parterna 
större förhandlingsutrymme. 

2. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C8 
Översyn personlig assistans 
Värtans s-förening 
 
Mer flexibel användning av personlig assistans för assistansanvändare kan bli möjlig. Nuvarande 
lag om personlig assistans kan ibland tyvärr förhindra en del bra kreativa lösningar.  

Assistansanvändarens behov kan ibland vara svåra att tillgodose pga hur lagen och 
bestämmelserna är utformade. Det går då inte att individanpassa assistansen på ett för 
assistansanvändaren bra sätt. Samma summa pengar skulle kunna leda till att assistansen skulle 
kunna bli betydligt bättre för flera personer som har assistans.  

Individanpassning efter behoven kan som lagen ser ut i dag alltför ofta knappast genomföras för 
flera assistansanvändare. En del förändringar i lagen skulle kunna göra att den som har assistans 
kan få en bättre hjälp utifrån sina behov. Att på riktigt kunna få ett individanpassat stöd som 
tillgodoser det verkliga hjälpbehovet. 

Det har varit något som flera assistansanvändare länge har haft problem med. Problemet har sett 
olika ut för olika användare eftersom hjälpbehovet är delvis olika. T.ex har det för några varit 
svårt att sköta tvätten eftersom tvättstugan ligger utan tillgång till hiss, trångboddhet har gjort det 
omöjligt att dra sig undan till ett eget utrymme för några assistansanvändare eller anhöriga, svårt 
att bli bemött i sina behov pga att assistenten har otillräcklig kompetens, kanske behovet skulle 
vara att ha färre timmar tillsammans med en assistent som pga av utbildning har en kompetens 
som assistansanvändaren behöver ha men inte behöver ha all tid, en assistent med högre lön 
istället för dubbel assistans eller som istället utför färre timmar. Hur ska man stå emot 
assistansbolagets vinstintresse som går ut över assistansanvändarens behov? Etc.  

Problemen är än tydligare nu under coronapandemin. Hur ska man tex kunna hålla avstånd vid 
trångboddhet? Hur ska man våga ha den assistent som redan tidigare visat okunnighet att förstå 
smittspridning eller i att möta ens medicinska behov? Hur ska man lösa smittspridningsrisken om 
man tillhör riskgrupp och bor med person som tillhör riskgrupp? Hur ska man lösa risken för 
smittspridning om man är medicinskt skör och en familjemedlem likaså och man är trångbodd 
och man behöver ständig hjälp från sin familjemedlem? Det finns många olika svårigheter.  

Att minska smittspridning vid denna pandemi för personer som har personlig assistans är en 
angelägen uppgift. Flera tillhör en riskgrupp och/eller har en medicinsk skörhet och/eller delar 
bostad med någon som tillhör en riskgrupp och/eller är medicinskt sköra. Det bästa sättet är att 
minska mängden utifrån kommande fysiska kontakter i hemmet. För vissa assistansanvändare 
skulle det kunna lösas med att förslagsvis 25% av den tilldelade tiden skulle kunna utföras av 
assistenten men på distans t.ex telefon, dator, utföra ärenden och uppgifter som personen med 
assistans vill och behöver få gjort. Få hjälp kognitivt, kommunikativt av assistenten men på 
distans. Som lagen nu är utformad måste assistenten alltid vara fysiskt närvarande. Den som har 
assistans ska aldrig lämnas ensam om det skulle innebära en risk eller ett lidande. I många fall kan 
en familjemedlem vara hemma men oavlönat. Det är viktigt att assistansanvändaren får hjälp utan 
risk för smittspridning. Det är viktigt att familjen får avlastning utan risk för smittspridning och 
det skulle kunna genomföras om assistansen även kunde få vara på distans då det är möjligt.  

Detta förslag kräver inga ytterligare pengar men det kräver vissa lagändringar. 
 

 

Vi yrkar att 



1. lagen om personlig assistans ses över så att assistansen kan användas också delvis med 
assistenten på distans. Dessutom att assistansanvändaren kan använda assistansen mer flexibelt 
utifrån assistansanvändarens behov.  

2. partidistriktet antar motionen som sin egen och vidarebefordrar motionen för utredning och 
lagändring.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D1 
Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet 
El-sossen 
 
Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt 
försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken ska gå i tid. Vid 
trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just 
deras tåg ska gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom 
vinsten alltid ska gå först.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verkställa banunderhåll i statlig regi 

2. verkställa en statlig regi för fordonsunderhåll 

3. ta tillbaka trafiken helt i statlig regi. 

4. samla verkstad och trafik i ett statligt verk 

5. samla banor och banunderhåll i ett statligt verk 

6. anta motionen som sin egen 

7. motionen skickas till partikongressen  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D2 
Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet 
SSU 25+ 
 
Konkurrensutsättningen av järnvägen och kollektivtrafiken har lett till att servicen kraftigt 
försämras på svensk järnväg, resenärerna litar inte längre på att trafiken ska gå i tid. Vid 
trafikstörningar och trafikhändelser uppstår friktion mellan de olika aktörerna när alla vill att just 
deras tåg ska gå i tid. Detta har även lett till att säkerheten blivit mindre prioriterad eftersom 
vinsten alltid ska gå först.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

1. verkställa banunderhåll i statlig regi 

2. verkställa en statlig regi för fordonsunderhåll 

3. ta tillbaka trafiken helt i statlig regi. 

4. samla verkstad och trafik i ett statligt verk 

5. samla banor och banunderhåll i ett statligt verk 

6. Arbetarkommunen antar motionen som sin egen 

7. motionen skickas till partikongressen  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D3 
Klimatsäkra ROT-avdraget 
Kungsholmens s-förening 
 
ROT-avdraget tillkom som en konjunkturbalanserande reform. När nyproduktionstakten i 
byggbranschen sjunker var en av tankarna med ROT att genom statlig subvention få aktörer på 
mikronivå att tidigarelägga underhåll och renovering. Detta för att hålla produktionstakten igång 
på makronivå. 

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

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

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

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

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

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

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

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

2. anta motionen som sin egen och tillsänder den riksdagsgruppen 

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



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D4 
Skydda Östersjöns fiskbestånd och ekosystem 
Kungsholmens s-förening 
 
Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. De arter som lever där idag gör det 
under svåra förhållanden. Torskbeståndet är ett exempel där beståndet har gått från goda nivåer 
till att vara i princip utslaget på relativt kort tid. Trots detta konstaterar flera svenska universitetet 
att trålfisket efter strömming i Östersjön har ökat under det senaste decenniet. Idag är det 
omfattande såväl i södra Bottenhavet och både norr och söder om Ålands hav. Enligt forskare är 
riskerna stora att detta leder till att lekmogen fisk inte får möjlighet att fortplanta sig, vilket i sin 
tur ger stora negativa effekter på förekomsten av strömming i kustområdet. Följdeffekten av en 
minskad mängd strömming blir att hela ekosystemet påverkas. Även det småskaliga fisket blir 
lidande när vi prioriterar att tillåta trålfiske. 

I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, föreslås att Sverige och Finland inför ett 
gemensamt förbud för trålfiske i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet. Förbudet föreslås gälla 
under vintern, då stor strömming samlas i djuphålor i Bottenhavet, och under strömmingens 
lektid på våren.  

Torsken är ett tydligt exempel på vad som händer när vi väljer att inte ta ett långsiktigt ansvar för 
fiskbeståndet i Östersjön. Nu är tid att bromsa hanteringen av strömmingen, innan beståndet går 
samma öde tillmötes som torsken. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige tar initiativ till att införa ett gemensamt förbud mot trålfiske i Ålands hav och sydvästra 
Bottenhavet tillsammans med Finland.  

2. Sverige för egen del tar fram en förvaltningsplan för Östersjöns fiskbestånd med ett långsiktigt 
mål om att skapa ett hållbart ekosystem. 

3. Sverige tar fram en förvaltningsplan för Östersjöns fiskbestånd med ett långsiktigt mål om att 
skapa ett hållbart ekosystem tillsammans med övriga stater som omger Östersjön, exempelvis 
inom ramen för the Baltic Sea Action Plan eller annat lämpligt organ.  

4. Sverige för egen del slutar fiska de bestånd som inte kan klassas ha en långsiktigt hållbar status.  

5. Sverige driver på för att övriga stater som omger Östersjön slutar fiska de bestånd som inte 
kan klassas ha en långsiktigt hållbar status.  

6. Kungsholmens S-förening och Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och 
skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D5 
Biltåg 
Fruängens S-förening 
 
Det är dags för Sverige att satsa på biltåg som är ett persontåg som förutom personvagnarna 
också har vagnar som transporterar bilar  

Bilföraren lämnar bilen i en biltransportvagn före tågets avfärd och bilens passagerare åker själva i 
en personvagn, ofta av typen sovvagn, för att kunna utnyttja restiden på annat sätt och som 
sovtid. Tåget kan också medföra personvagnar upplåtna för resenärer som inte medför bil. Biltåg 
finns i flera länder i centrala Europa. Utbyggnad skall i första hand göras till Malmö och 
norrlandskommuner. 

Fördelarna för samhället är många. Dels avlastas vägarna och utsläppen längs motorvägarna 
minskar vilket är ett starkt miljöskäl. Förarna kan undvika långa körsträckor men ändå kunna 
använda sin egen bil vid resmålet.  

Sverige har tidigare haft biltågstrafik mellan vissa orter under senare delen av 80-talet. Men det 
utnyttjades dåligt. Man hade ett krångligt och dyrt sätt att lasta på bilen och transportvagnarna 
kunde bara användas under svensk semestertid eftersom de behövdes i ordinarie godstrafik. 

Miljöskäl talar nu för att göra en satsning på järnvägen och i förlängningen knyta ihop 
förbindelserna med övriga Europa som redan har biltåg. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en utredning om införandet av Biltåg tillsätts med 
skyndsamhet. Och i framtida satsningar bygga samman trafik med centrala Europa.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D6 
Ekonomisk utveckling inom planetens gränser 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Grön teknik och energieffektiviseringar utgör grunden för en grön omställning. Men det kommer 
förmodligen inte att räcka. Samtidigt pressas världens naturresurser allt hårdare. Klimatkrisen är 
inte vår tids enda allvarliga miljöhot. Den biologiska mångfalden slås idag ut i en takt som saknar 
motstycke miljontals år tillbaka i tiden. En rad ekologiska gränser riskerar att överskridas, med 
svåröverblickbara konsekvenser. 

Forskarvärldens budskap är numera entydigt: Vår tids ekonomiska tillväxtmodell är ohållbar. 
Problemet illustreras av utsläppen från Sveriges samlade konsumtion. De konsumtionsbaserade 
utsläppen av växthusgaser inkluderar utsläpp från importerade varor och internationella 
transporter. Till skillnad från Sveriges territoriella utsläpp har de konsumtionsbaserade utsläppen 
inte minskat under de senaste decennierna. Orsaken är bland annat förflyttning av produktion till 
låglöneländer med högre utsläpp – och en ohållbar konsumtionsspiral.  

Idag saknas klimatmål för de konsumtionsbaserade utsläppen. Det här behöver ändras. Sverige 
har ett ansvar också för de utsläpp vi ger upphov till genom import och internationella 
transporter. Vi vill se en samlad strategi för att ta itu med de konsumtionsbaserade utsläppen. 
Målet bör vara netto nollutsläpp år 2045. Strategin bör också ta sin utgångspunkt i klimaträttvisa. 
Vi vet att den tiondel av Sveriges befolkning som tjänar mest idag ger upphov till betydligt högre 
utsläpp än de med lägst inkomst. Den rikaste tiondelen står för mer än 20 procent av Sveriges 
konsumtionsbaserade utsläpp, den fattigaste för ungefär 5 procent. Det här handlar inte om att 
peka finger. Under kommande decennier måste utsläppen ner mot noll bland alla 
inkomstgrupper. Poängen är att ansvaret måste fördelas solidariskt. Eventuella höjda 
klimatskatter måste ta hänsyn till människors skilda ansvar och förutsättningar.  

Som en första åtgärd bör Sverige driva på för klimattullar inom EU. En andra avgörande åtgärd, 
både för att nå klimatmålen och ta itu med vår tids ohållbara tillväxtmodell, är resoluta steg mot 
betydligt mer återvinning och återbruk. Vi behöver en nationell plan för cirkulär ekonomi, med 
tydliga mål, kraftfulla styrmedel och fokus på produktion och systemlösningar.  

Ingen har idag en färdig ritning för hur en hållbar ekonomisk utvecklingsmodell kommer att se ut 
i slutänden. En del tror att grön teknik kan lösa allt. Andra är lika säkra på att världsekonomin 
måste krympa. Vår utgångspunkt är mer pragmatisk: De gröna delarna av ekonomin måste växa, 
de skadliga krympa – och frukterna av utvecklingen fördelas betydligt mer rättvist än idag. Vad 
slutresultatet blir i BNP-tillväxt räknat är i grund och botten mindre intressant. En grön ny giv 
gör inte anspråk på att ha alla svar. Men den utgör en nödvändig gir bort från en ohållbar väg och 
en dörröppnare mot en hoppfullare framtid. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att nuvarande klimatmål kompletteras med mål för 
konsumtionsbaserade utsläpp, med slutmål netto nollutsläpp 2045 

2. Socialdemokraterna ska verka för att EU inför klimattullar. Klimat- och miljöpåverkan, 
administrativa kostnader och spårbarhet bör beaktas 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en nationell plan för cirkulär ekonomi utformas, med 
tydliga mål, stärkta ekonomiska och regulativa styrmedel, och fokus på produktion och 
produktansvar 



4. Socialdemokraterna ska verka för ett jämlikt samhälle och en ekonomisk utveckling som håller 
sig inom planetens ekologiska gränser 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D7 
En grön ny giv för Sverige 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Sverige står inför en rad utmaningar. Ekonomin måste byggas upp efter coronakrisen. Samtidigt 
behöver vi ta oss an de djupa problem vi stod inför redan före pandemin: En pressad välfärd, 
växande klyftor – och klimatkrisen. Återuppbyggnaden ställer klimatfrågan på sin spets: Antingen 
nyttjar vi satsningarna för att ställa om eller så bränner vi en unik chans att rädda klimatet. 

Sverige har goda förutsättningar att genomföra en grön omställning: ett rikt land med gott 
tekniskt kunnande och stora förnybara energiresurser. Problemet är att dagens klimatåtgärder inte 
räcker. Sveriges utsläpp minskar med någon procent per år. För att uppfylla nuvarande klimatmål 
måste takten öka till 6-8%. För att vara i linje med 1,5-gradersmålet, sannolikt 10-16%.  

Låt oss vara tydliga: För att hantera klimatkrisen krävs en systemförändring av dagens politik. 
Koldioxidskatt och utsläppshandel är viktiga redskap – men de räcker inte. 

Dessutom måste omställningen genomföras efter decennier av växande klyftor. En rättvis 
omställning i ett samhälle där klyftorna växer är en motsägelse med föga förutsättningar att 
lyckas. Omställningen måste vara del av ett större löfte: En bättre framtid för flertalet, inte bara 
några få – annars kommer den inte att få brett gehör. De reformer vi föreslår skall därför läsas 
tillsammans med dem för minskade klyftor och stärkt välfärd. Tillsammans utgör de en Green 
New Deal, en grön ny giv. 

Utgångspunkten är enkel: En omställning i den takt och omfattning som krävs förutsätter att 
staten tar ett betydligt större ansvar. Dagens klimatsatsningar måste flerfaldigas. Samtidigt är 
samhällets infrastruktur är eftersatt, det finns ett skriande behov av bostäder, coronakrisen har 
blottlagt en pressad välfärd. Vi skulle kunna slå två flugor i en smäll: Rusta välfärdsstaten och 
bygga ett hållbart samhälle. Men hittills har politiken varit låst. Nödvändiga investeringar har 
slagits mot en underfinansierad välfärd – samtidigt som klockan tickat ner mot klimatkatastrof. 
Det är ohållbart. Staten måste kunna satsa för att ta itu med mänsklighetens ödesfråga. 

Grunden för en grön ny giv är ett moderniserat finansiellt ramverk, rustat att möta vår tids 
utmaningar. Samtidigt behöver staten hjälpa till att mobilisera privata investeringar. Problemet är 
inte avsaknad av pengar, utan att riskerna anses för stora. Det behövs en aktör som minskar 
riskerna och bidrar med tålmodigt kapital. Vi föreslår en beprövad lösning: En statlig 
investeringsbank. Pengarna finns, det som behövs är politisk vilja. För den som oroas över 
skuldsättning: Omställningen är jobbskapande. Investeringarna är inte bara livsavgörande – de 
kommer att bli lönsamma, för staten och samhället i stort. 

Men det behövs mer. För att skala upp grön teknik och göra alternativen tillgängliga krävs 
subventioner och styrmedel. Offentlig verksamhet har en viktig roll att fylla. Genom att ställa 
klimatkrav vid upphandling kan det gemensamma bli en motor för omställningen och säkra 
marknader för ny teknik. 

Samtidigt vet vi att det inte räcker att det gröna växer. Det fossila måste samtidigt krympa. Hela 
ekonomins inriktning måste förändras, vilket är omöjligt utan starkare statlig styrning. Dagens 
klimatmål behöver kompletteras med sektorsvisa mål för utfasning av utsläpp. Det behövs ett 
slutår för fossila bränslen. Klimatskadliga subventioner måste fasas ut. Framför allt krävs ny 
lagstiftning och praxis så att investeringar och samhällsplanering inte bryter mot klimatmålen. 



En del utsläpp kommer att vara svåra att få bort. Det behövs en plan för att ta hand om de här 
restutsläppen, antingen med tekniska lösningar (CCS/Bio-CCS) eller naturens egna metoder. 
Också detta kräver nationella satsningar. 

Omställningen är den största strukturomvandlingen sedan industrialiseringen och spänner över 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en statlig investeringsbank etableras för att tillhandahålla 
billigt och långsiktigt kapital för storskaliga offentliga och privata investeringar 

2. Socialdemokraterna ska verka för att nya bindande sektorsvisa mål och strategier utformas för 
utfasning av utsläpp växthusgaser inom samtliga samhällssektorer 

3. Socialdemokraterna ska verka för att offentlig verksamhet blir pådrivande i omställningen, med 
strikta miljö- och klimatkrav vid offentlig upphandling. Målet bör vara netto nollutsläpp år 2030 

4. Socialdemokraterna ska verka för att en nationell plan för industriell uppskalning av 
koldioxidavskiljning- och lagring (CCS. och minusutsläpp upprättas, inklusive finansiering och 
regelverk 

5. Socialdemokraterna ska verka för att investeringar och offentlig samhällsplanering skall följa 
klimatmålen 

6. Socialdemokraterna ska verka för att subventioner som motverkar klimatmålen, såsom 
undantag för koldioxidbeskattning, fasas ut, samtidigt som glesbygd och jordbrukare 
kompenseras 

7. Socialdemokraterna ska verka för att en ny enhet under statsministern upprättas för 
samordning av statens politik för att nå klimatmålen 

8. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

9. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D8 
En jämlik omställning till ett fossilfritt välfärdsland 
Socialdemokrater för miljö och jämlikhet - Klimatsossarna 
 
Vi socialdemokrater behöver visa vägen på en jämlik omställningen till ett fossilfritt välfärdsland. 
I denna motion presenterar vi policyförslag inom fem centrala områden för en jämlik 
klimatomställning: vi föreslår en framtidsinriktad global klimatpolitik, ett hållbart och effektivt 
transportsystem, en moderna och koldioxidfri industriomvandling, ett säkert och klimatsmart 
elsystem och ett hållbar mat- och skogssektor. Vi socialdemokrater behöver öka takten i 
utsläppsminskningarna och visa på den stora utmaning vi står inför. Vi behöver ta oss an 
uppgiften att sätta omställningen i centrum och hela tiden revidera och utveckla klimatpolitiken. 
Vi behöver en jämlik klimatomställning som minskar både utsläppen som inkomstklyftorna. Vi 
har gjort mycket på miljö- och klimatområdet men kan inte leva på gamla meriter utan endast på 
våra idéer idag för en hållbar framtid. 

Det alarmerande klimathotet 

Sverige och socialdemokratin behöver öka takten i klimatomställningen. Ambitionen att bli 
världens första fossilfria välfärdsland 2045 är lovvärd men räcker inte. Utsläppsminskningarna går 
på tok för långsamt och omställningen saknar den medvetenhet som läget kräver. Det är ett 
faktum att klimathotet utgör ett för människan existentiellt hot. Med nuvarande nivåer av utsläpp 
av koldioxid rör sig världen mot en global uppvärmning om cirka 3 grader vid århundradets slut. 
Ett sådant scenario kommer leda till omfattande humanitära kriser men också en idag icke 
kvantifierbar risk för tröskeleffekter som får uppvärmningen att skena helt utanför vår kontroll. 
En uppvärmning på 2 grader kommer också innebär stora samhällsrisker och omfattande skada 
på jordens ekosystem. Parisavtalets mål mot 1,5 grads uppvärmning är också den ett förändrat 
samhället med behov av stora klimatanpassningar. Kontentan är dock tydlig, risken att göra för 
lite är alldeles för stor. 

Den socialdemokratiska uppgiften 

Socialdemokratin behöver leda klimatarbetet och sätta omställningen i centrum för de kommande 
decennierna. Användandet av billig fossil energi har lagt grunden för framväxten av välfärdsstaten 
men de resulterande utsläppen och koncentrationen av växthusgaser i atmosfären utgör nu ett 
hot mot hela samhälles grundfundament. Vår uppgift är att helt avveckla beroendet av fossila 
bränslen, byta samhällets energibärare och göra det med bibehållen välstånd. Det är inte en lätt 
uppgift. Välståndsutveckling efter andra världskriget har varit globalt oöverträffad, men skett på 
bekostnad av kraftigt växande utsläpp och degradering av ekosystem. Omställningen till ett 
hållbart samhälle kommer innebära den största omvandlingen av våra samhället sedan andra 
världskriget 

Den jämlika klimatomställningen 

Vi socialdemokrater har framgångsrikt stått för en politik där välståndsutvecklingen kommit alla 
till del. Vi gjorde det i omställningen till välfärdssamhället och behöver göra det i omställningen 
till världens första fossilfria välfärdslandet. Jämlikhet och trygghet i omställningen kommer vara 
absolut avgörande. Det är ett faktum att omställningen innebär just en omställning. Industrier 
kommer gå i graven, var och hur vi reser och konsumerar kommer förändras och våra 
värderingar kring vad som utgör ett gott liv kommer se annorlunda ut. Välfärdsstaten har skapat 
trygghet i förändring förr och måste fortsätta göra det i klimatomställningen. Den jämlika 
klimatomställningen måste därför säkra att välfärden tryggas och utvecklas för att få tillräckligt 
starkt folkligt stöd. Idag ser vi dock hur ojämlikhet och nedskärningar drar isär välfärden vilket 



direkt hotar att omställningen kan ske i den takt som krävs. Det starka samhället måste återigen 
garantera välfärden och rätten till ett värdigt liv och möjliggöra frihet till alla. 

För att lyckas minska utsläppen av växthusgaser kommer vi behöva både styrmedel - skatter och 
förbud - samt offentliga investeringar. Ibland ställs dessa mot varandra. Visa påpekar att 
styrmedel riskerar att slå mot redan svaga grupper i samhället och andra att investeringar ensamt 
inte kan ersätta gamla infrasystem om dessa inte tillåts bli dyrare genom styrmedel. Det är en falsk 
motsättning. Den socialdemokratiska linjen behöver använda sig av båda dessa verktyg. Att 
använda sig av styrmedel är ofta det snabbaste och mest effektiva sättet att få till 
beteendeförändringar. Men det räcker inte med att fördyra till exempel klimatskadliga transporter 
utan att samtidigt investera i offentliga lösningar i form av en utökad kollektivtrafik. Omvänt 
räcker det inte med att satsa pengar på att utveckla hållbara transportsätt, utan att samtidigt höja 
priset på de klimatskadliga alternativen. Investeringar behöver vi för att utveckla hållbara 
alternativ så att vi fortsatt kan leva ett gott liv och styrmedel för att parallellt de facto avveckla det 
fossila samhället. Regleringar som ändrar beteenden och vanor kan dessutom bli mer politiskt 
balanserade och realistiska om de kombineras med stora gemensamma projekt. Utan höjda 
kostnader och utan investeringar i alternativ kommer vi uppnå några utsläppsminskningar. 

Socialdemokratiska principer för ett hållbart samhällsbygge 

Vi socialdemokrater behöver följa upp våra utfästelser i klimatlagen utifrån vår övertygelse om att 
jämlika samhällen är bättre samhällen. I denna motion presenterar vi därför fem principer som 
den socialdemokratisk klimatstrategin behöver utgå ifrån. Fem principer som lägger grunden för 
en jämlik klimatomställning. Vi måste värna människan i omställningen, inse att marknaden inte 
klarar omställningen utan politik, att omställningen är ett kollektivt ansvar och att grön 
skatteväxling inte är lösningen. Vi behöver därtill stå för visionen om ett annat och bättre 
levnadssätt efter omställningen. Det hållbara samhällsbygget vilar på dessa principer. 

Värna människorna i omställningen 

En av grundförutsättningarna för en lyckad omställning är trygga människor. Ingen ska vara rädd 
för att förlora jobbet till följd av att vissa industrier behöver läggas ner eller minska sin 
produktion. Det innebär dock inte att vi ska skydda jobben i en omodern och klimatbelastande 
industri. Istället ska vi göra en solidarisk strukturomvandling tillsammans, stärka välfärden och 
trygghetssystemen, möjliggöra vidareutbildningar och göra alla jobb gröna. Vi värnar tryggheten 
och människorna just för att kunna avveckla gamla och klimatskadliga system. Det är den 
grundläggande principen. 

Marknaden klarar aldrig omställningen utan politisk styrning 

Marknaden är ett utmärkt medel för att skapa incitament för och driva på omställning. 
Marknaden är också utmärkt för att allokera investeringar och utveckla ny teknik. Men 
marknadskrafterna kan aldrig själva klara av omställningen utan gemensam regleringar och 
styrning mot vart vi vill. Det är där politiken kommer in. Utan styrning, regleringar och offentliga 
investeringar kommer omställningen fastna i marknadsmisslyckanden och teknikskiften leda till 
rebound-effekter som tvärtom ökar utsläppen och fortsatt spär på inkomstklyftorna. Vi behöver 
politiskt styra mot det hållbara samhället för att det ska vara möjligt att nå. 

Omställningen är ett kollektivt ansvar 

Omställningen måste vi bära och bygga gemensamt. Vi alla har förstås ett eget ansvar för 
klimatomställningen men grunden kommer alltid vara strukturella förändringar. Omställningen av 
allt ifrån produktionssystem, transportsystem, elsystem och livsmedelssystem är alla kollektiva 
insatser. Individuella livsstilsförändringar kommer också behövas men det kommer aldrig gå att 
konsumera sig ur ett felaktigt byggt system. Vi vet dessutom att utsläpp av koldioxid är starkt 
korrelerat med inkomst och att de rikaste andelen av befolkningen oftast står för den livsstilen 
som tär mest på planetens resurser. De med högst inkomster måste därmed bidra mest till 



omställning: både i livsstilsförändringar och till den gemensamma välfärden. Vi behöver hela 
samhällets resurser till förfogande - både privata som offentliga - för att tillsammans klara av 
omställningen. 

Grön skatteväxling är inte lösningen 

Att öka priset på koldioxid är nödvändigt för att klara omställningen. Styrmedel och skatter är 
effektiva verktyg i klimatpolitiken och avgörande för att ändra företags beteende och 
investeringsbeslut. Men höjda koldioxidskatter kan inte gå till att sänka skatterna, särskilt inte 
skatten för de som tjänar mest. Det ger snedvridna incitament, minskar det offentligas möjlighet 
att skapa trygghet i omställningen och uppmuntrar till ökad privat konsumtion. Sedan urholkas 
också basen för skattesystemet eftersom intäkter från koldioxidskatten på sikta ska minska. 
Därför eroderar skatteväxling på sikt välfärdsstaten vilket är ett allvarligt hot mot vår princip att 
värna tryggheten. Socialdemokratin ska driva att klimatskatter ska i huvudsak investera i tillfälliga 
kostnader kopplat till att minska utsläppen och inte att urholka välfärden. 

Visionen om det goda livet i det hållbara samhället 

Arbetarrörelsen ska stå för visionerna om det goda livet efter omställningen. Drömmen om att 
tekniken ensamt ska lösa klimatfrågan - och att vi kan leva precis som förut - är just en dröm. Det 
är ett faktum att vi kommer behöva anpassa oss till ett förändrat klimat och anpassa sättet vi lever 
i linje med planetens gränser. För att få fortsatt stöd för en kraftig omställning krävs en vision om 
ett gott liv i det hållbara samhället. Ett liv med mer frihet, bättre hälsa, smartare teknik och 
hållbart för framtida generationer. 

Framtidens globala klimatpolitik 

Sveriges utsläpp per capita är i ett globalt perspektiv höga och ohållbara. Att Sverige ska göra sitt 
yttersta för att minska utsläppen är självklart. Ska världen klara klimatmålen krävs dock insatser i 
hela världen. Det finns idag viktiga verktyg internationellt för att minska klimatutsläppen, EUs 
utsläppshandel är det bästa exemplet på ett sådant system. Den svenska regeringen måste aktivt 
arbeta för att de internationella verktyg som finns används och stärks: EU är det enskilt viktigaste 
verktyget. Den “nya gröna given” som EU-kommissionen nu tar fram är ur det perspektivet ett 
viktigt projekt och Sverige måste säkra finansieringen av åtaganden, inte minst de stöd till 
människor i branscher som kommer fasas ut. 

Driv på för en grönare frihandel 

Världen är mer sammankopplad än någonsin. Är det något Coronakrisen har lärt oss är hur 
känsligt detta system är. Frihandel har skapat många värden och att gå tillbaka till en mindre 
globaliserad värld är inte eftersträvansvärt. Frihandeln måste dock bedrivas på ett sätt som är 
förenligt med klimatmålen. De frihandelsavtal som tecknas via EU kan aldrig innehålla paragrafer 
som innebär försämringar på klimat- och miljöområdet. Istället måste strävan alltid vara att 
frihandelsavtal ska driva på omställningen. Därför måste Sverige i alla förhandlingar verka för att 
bindande klimat- och miljökrav skrivs in i avtalen. Mot de länder som inte accepterar sådana 
klausuler måste EU hitta ett system för antingen klimattullar eller andra typer av skatter. Risken 
finns annars att produktion av exempelvis stål och betong flyttar från Europa när det blir dyrare 
på grund av utsläppshandeln att producera detta. Detta skulle innebära att klimatvinsterna från 
utsläppshandeln går om intet. 

Vässa Europas utsläppshandel, ETS 

EUs utsläppshandelssystem har varit ett av de effektivaste verktygen för att driva på en 
omställning i Europa. Den europeiska kolkraften stänger nu ner i snabb takt tack vare ökade 
priser på koldioxidutsläpp. En effektiv prissättning av koldioxid är idag ett av världens 
framgångsrikaste system för minskade utsläpp. Systemet måste dock kontinuerligt utvecklas. Det 
krävs då att 2050 införs som slutdatum för nyutgivning av utsläppsrätter, att den linjära 
reduktionsfaktorn skärps och att systemet med gratis tilldelning av utsläppsrätter avslutas.  



Sverige ska också driva på för en fortsatt ambitiös reglering av flygets utsläpp inom EU i 
samband med att det globala systemet CORSIA införs. TIll exempel genom att reglera flygtrafik 
till och från EU med hjälp av en kombination av EU ETS och CORSIA för att på så vis 
möjliggöra för en fortsatt högre ambitionsnivå inom EU och världen. Risken är annars att vi 
ersätter ett effektivt verktyg mot ett urvattnat system som endast kräver kompensation för ökade 
utsläpp medan ETS kräver att utsläppen på sikt också minskar. 

Sjöfartens utsläpp är idag helt oreglerade internationellt. I ett första steg bör sjöfartens utsläpp på 
samma sätt som flygets regleras inom ETS-systemet. 

Öka klimatbiståndet 

Sverige ska vara en aktiv global aktör som bidrar till att utsläppen även minskar i andra länder. 
Sverige ska vara med att finansiera världssamfundets koordinerade insatser för att tackla 
klimathotet. Detta för att bidra till hållbar utveckling på global nivå och bidra till hållbara 
tekniksprång. Sverige bidrag till bland annat den Gröna fonden ska därför vara högt och driva på 
på en jämlik klimatomställningen internationellt. Sverige ska dock inte använda 
utsläppsminskningar i andra länder för att räkna av mot de svenska utsläppen. 
Utsläppsminskningar är generellt sett svåra att verifiera och koppla till just en aktörs initiativ och 
minskar viljan till egna utsläppsminskningar i mottagarländerna. Målet med klimatbiståndet måste 
vara att motivera mottagarländerna att skärpa sina nationally determined contributions (NDC) i 
enlighet med Parisavtalet. Vårt mål är också att ställa om svensk industri till en hållbar 
världsmarknad och visa att det går att förena ett fossilfrihet med långtgående välfärdsambitioner. 
Målet om netto-noll i Sverige ska innebär just netto-noll. När det kommer till 
utsläppsminskningar nationellt och utomlands så ska Sverige självklart göra både och. 

Ett hållbart och effektivt transportsystem 

Globalt utgör transportsektorn en av de största utsläppskällorna. I Sverige är transporter den näst 
största utsläppskällan vid sidan av industrin och inom transportsektorn har utsläppen minskat 
långsamt de senaste 30 åren, 19 procent lägre jämfört med 1990. Klimatmålet är att utsläppen ska 
minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Trafikverket menar själva i sina analyser att 
utsläppen, med nuvarande styrmedel, bara kommer minska med 35 procent till 2030. Det är 
uppenbart att det krävs stora ansträngningar för att minska utsläppen i tillräcklig takt. Detta gäller 
både personbilstransporter som godstrafiken som är betydande i ett avlångt land som Sverige. 
Samtidigt kan ett lyckat exempel tjäna som förebild i resten av världen där urbanisering i 
kombination med ökad levnadsstandard inneburit en kraftig ökning av resandet med trängsel, 
utsläpp och stor luftföroreningar som följd. 

Transportpolitikens stora utmaning är att resande i grunden utgör ett värde. Genom resandet får 
vi tillgång till en värld som är mycket större än den vi annars skulle få tillgång till. Transporter 
ökar våra möjligheter på arbetsmarknaden, bidrar till en meningsfull fritid och möjliggör sociala 
möten. Utan tunga transporter skulle hyllorna på matbutiken gapa tomma. Transporter är 
avgörande för fortsatt utveckling men behöver framöver ske på ett hållbart och effektivt sätt. 

Bilen har traditionellt och med stor rätt setts som en frihetssymbol. Men samtidigt som samhället 
idag har anpassats efter bilen och den frihet det skapar också bilsamhället ofrihet. Många gånger 
krävs en egen bil för att kunna ta sig till exempelvis till affären eller träningen. Med en annan syn 
på transporter skulle det vara möjligt att slippa detta. Ett samhälle där bilen inte i lika hög grad 
behövs är i många avseenden ett bättre samhälle: vi minskar mängden buller, lokalsamhället blir 
mer levande med ett starkare lokalt förankrat näringsliv. Ett transporteffektivt samhälle kan också 
beskrivas som en utopi. Men ska detta gå att skapa krävs också att människans grundläggande 
vilja att förflytta sig också tillgodoses och att möjligheten till att effektivt transporterar varor 
kvarstår. 

Ställ om transportsektorn genom ny teknik 



Ett hållbart transportsystem kommer i stor grad kräva ny teknik. Den mesta av tekniken som 
behövs för att ställa om transportsektorn finns redan idag, den huvudsakliga utmaningen ligger i 
att implementera denna teknik i tillräckligt snabb takt. Genom att öka efterfrågan kommer 
teknikutvecklingen gå snabbare, men det räcker inte. Ohållbar teknik måste också utfasas. Om 
bara några år kommer det inte finnas någon anledning att köpa en ny fossildriven bil. Därför bör 
ett förbud mot nybilsförsäljning av bilar med förbränningsmotor införas redan 2025. Till 2035 
bör ett förbud av försäljning av fossila drivmedel kunna finnas på plats. Det blir en kraftig 
politisk signal för att omställningen är här för att genomföras. 

Därtill behövs en större andel av godstrafiken ske med effektivare transporter genom sjötrafik 
och järnväg. Lastbilstrafiken bör ställa om mot elmotorer och drivas antingen vi 
elektrolysbränslen, batteridrift eller elvägar. Biobränslen och biogas kommer också vara viktiga 
delar. Det offentliga har ansvar för att central infrastruktur kommer på plats och prioriteras i de 
nationella infrastrukturplanerna. Med både en fossilfri elförsörjning och utsläppsfri 
transportsektor kommer Sverige bli ett attraktivt och hållbart industriland. 

Det allmänna måste ta ansvar för både utfasning och infasning av ny teknik. Alla har inte råd med 
nya bilar och infrasystemen behöver ställas om. Därför behövs stöd i utfasningen av äldre teknik. 
Dagens system med stora subventioner vid nybilsköp är mycket ett direkt stöd till kapitalstarka 
personer som har råd att köpa en miljöbil även utan subventioner. Det behövs verktyg med en 
bättre fördelningsmässig profil: det skulle exempelvis kunna vara i form av en skrotningspremie 
för äldre bilar med förbränningsmotor. Detta kan kombineras med ett stöd att ställa om bensin- 
och dieselbilar till att köra på biodrivmedel. 

Satsa på järnvägen 

För att möjliggöra för människor att både på fritiden och i arbetet kunna resa utomlands krävs 
bättre möjligheter att resa med tåg. Tågtrafiken har också störst potential att minska flygresandet 
som vi vet behöver minska över tid fram tills att mer hållbara flyg finns tillgängliga. Järnvägen 
behöver utvecklas och det krävs både satsningar på nya linjer och trimning av befintligt system. 
Ett attraktivt tågnät med hög punktlighet och många avgångar underlättar möjligheten att minska 
exempelvis biltrafiken och inrikesflyget. På ett förstärkt tågnät kan också en större del av godset 
transporteras. Ska dessa satsningar ge rätt effekt behöver de ske tidigt. En omfattande satsning på 
förbättrad tågtrafik måste lånefinansieras för att vara möjlig. Vi måste investera i det hållbara 
resandet. 

Främja en aktiv och hållbar stadsplanering 

Ska det bli möjligt att ställa om trafiksystemet krävs en proaktiv stadsplanering som skapar 
förutsättningar för att minska trafiken. Sveriges tätorter har störst förutsättningarna för minskad 
trafik och ska tillåtas gå före. I huvudsak innebär detta att stadsplaneringen måste fokusera på att 
skapa närhet till en mångfald av funktioner. De flesta av vardagens funktioner ska gå att nå till 
fots, cykel eller med kollektivtrafik. Vägen till ett mer transporteffektivt samhälle går alltså genom 
stadsutveckling. Det är i hur vi prioriterar investeringar, vägutrymme, utformar betalningssystem 
etcetera som vi skapar ett transporteffektivt samhälle. För att skapa närhet krävs också 
förtätningar av den befintliga stadsmiljön. För många storstadskommuner är dessa förtätningar av 
befintliga miljöer dyra. Att bygga om exempelvis överstora trafikleder eller bygga på mark som 
tidigare inte varit möjlig att bygga innebära stora exploateringskostnader. Dessa kräver ofta att 
marken säljs för bostadsrätter vilket minskar möjligheten att bygga hyresrätter. I ett läge där 
markpriserna också sjunker snarare än ökar blir många bra projekt olönsamma. Därför bör staten 
ta en del av finansieringen av dessa förtätningar. Ett investeringsstöd för dyra förtätningar. 

Cykel- och gångtrafik utgör de i särklass billigaste och minst klimatpåverkande transportslagen. 
Planering för bättre cykel- och gångmiljöer måste prioriteras. Det innebär bland annat att all 
nationell transportplanering måste beakta gång- och cykeltrafikanternas perspektiv. De nationella 
och regionala investeringarna i dessa transportslag behöver öka. 



Den svenska transportplaneringen har historiskt baserat sig på att anpassa transportsystemet efter 
prognostiserade trafikökningar. Det skapar ett självspelande piano där ökning av trafik motiverar 
åtgärder som ökar trafiken än mer. Ska transportsystemet kunna ställas om krävs istället ett 
system där transportplaneringen utgår från hur ett hållbart transportsystem ser ut: så kallad 
scenarioplanering. Trafikverket bör få ett i uppdrag att se över sin egen modell för 
transportplanering och ett uppdrag att samordna arbetet med regioner och kommuner för att ta 
fram ett nationellt scenario för ett hållbart transportsystem, som sedan kan brytas ner på regional 
och kommunal nivå. 

Bygg ut kollektivtrafiken i hela landet 

Även om cykel- och gångtrafik måste prioriteras högre i trafik- och stadsplaneringen kommer 
dessa aldrig ersätta bilen i tillräcklig utsträckning. För det krävs utbyggd kollektivtrafik. En 
punktlig, heltäckande kollektivtrafik med hög turtäthet är det bästa alternativet till bil. Det behövs 
utökad kollektivtrafik i hela Sverige. I Stockholm krävs fortsatta satsningar på tunnelbanan även 
efter att nu planerade linjer byggs ut och i resten av Sverige behövs både nya spårvagnar och 
bussar. Även vägar är utmärkta att använda för kollektivtrafik, det kräver dock att kollektivtrafik i 
form av buss prioriteras i vägnätet och att kollektivtrafikkörfält ordnas på alla sträckor där det 
råder trängsel. Utbyggnaden av kollektivtrafik behöver prioriteras generellt i hela landet. För att 
detta ska vara möjligt krävs att större investeringar än vad som görs idag. Staten bör garantera en 
generell mininivå för kollektivtrafiken i hela landet och ta ett större finansieringsansvar än idag 
för utbyggnaden av kollektivtrafik generellt i Sverige. 

Samtidigt kommer det finnas platser där egen bil i huvudsak fortfarande är mer miljövänligt än 
kollektivtrafik. Ska det blir möjligt för fler att välja bort bilen krävs bättre integrerade 
transportsystem där det är möjligt att kombinera flera trafikslag. Till exempel att färdas den sista 
sträckan med bil utan att ta bilen hela vägen. Då behövs en integration mellan olika trafikslag. 
Moderna digitala alternativ skulle kunna möjliggöra en sådan integration. Men detta kommer 
aldrig marknaden att lösa. Det krävs att det offentliga tar ett ansvar och upphandlar mikro-
mobilitet som integreras med övriga transportsystemet. 

Reformera trängselskatterna  

Trängselskattet är ett viktigt verktyg för att använda ett begränsat trafikutrymme effektivt. 
Trängselskatterna bör över tid utökas i storstadsregionerna och blir mer dynamiska, det bör vara 
möjligt att införa trängselskatter baserat på sträcka på större delen av åtminstone Stockholms 
primära vägnät. Över tid kommer skatteintäkterna från bränslebeskattningen minska när bilar 
byter drivmedel. Det innebär att beskattningen av trafik över tid kommer behöver ändras. På sikt 
bör därför någon form av kilometerskatt införas. Denna behöver troligen också differentieras 
geografiskt beroende på vilka förutsättningar som finns lokalt att använda andra transportmedel 
än bilen. 

En modern och koldioxidfri industriomvandling 

Den industriella sektorn står idag för en tredjedel av de svenska utsläppen. Förutom en hög 
elanvändning står också industrin för flera av de utsläpp som är svårast att komma åt där 
industriprocesserna i sig producerar stor mängder koldioxid. Detta gäller inte minst cement och 
stål, båda material som används inom bygg- och anläggningssektorn. Det finns dock stor 
potential att ställa om industrin i relativt snabb takt med ny teknologi och lösningar som börjar 
snabbt blir mogna för storskalig produktion. Inom regeringsinitiativet för ett fossilfritt Sverige 
har varje bransch tagit fram egna planer. Dessa ställer dock stora krav på politisk handlingskraft. 
Staten bör sätta mål om vilka sektorer som först ska nå koldioxidneutralitet och prioritera de 
åtgärder som krävs för att möjliggöra detta. Det kan handla om snabbspår genom 
tillståndsprocesser eller investeringar i viss teknik Det kommer också vara nödvändigt att utveckla 
system för negativa utsläpp i form av CCS för att kunna ställa om industrin. 



Klimatmålen visar att utsläppen inte bara ska minska utan helt elimineras till 2045 vilket för 
industrins del regleras inom EUs utsläppshandelssystem. Det kommer på sikt bli förbjudet och 
reglerat med böter att släppa ut växthusgaser. Industrin har alltså bara att välja mellan att ställa 
om eller lägga ner. En grön industriell våg innebär dock inte bara en nödvändig omställning. Det 
möjliggör också att skapa nya arbetstillfällen. Om vi inte tar denna chansen är risken stor att 
Sverige och Europa blir omsprungna av andra länder. Detta har redan hänt inom 
fordonsindustrin där det svenska fordonsklustret fastnat i omoderna tekniker. Samtidigt sker en 
utveckling där exempelvis batteriproduktion och koldioxidfritt stål ska produceras i Sverige. Den 
stora utmaningen är att i tillräckligt snabb takt introducera dessa tekniker på marknaden. För att 
detta ska vara möjligt behövs investeringar och statligt engagemang 

En aktiv och fossilfri stat är nödvändigt 

Det svenska förhållandet till industripolitiken har präglats av en stark tro att marknaden och 
företagen klarar sig själva. Det har och finns fortfarande ett starkt politiskt stöd till svenska 
industriföretag, men synen på teknikutveckling och innovation har i hög grad varit att detta får 
bolagen klara själva. Ska industrin kunna ställa om i tillräckligt snabb takt krävs ett starkt statligt 
engagemang. Det kräver utökad samverkan: de offentliga bör genom upphandlingar garantera en 
marknad på samma sätt som när bland annat vattenkraften utvecklades och företag som ASEA 
kunde växa sig starka. Staten måste också stödja teknikutvecklingen. Detta görs redan genom 
Industriklivet och dessa satsningar måste breddas och permanentas. Avslutningsvis krävs 
ytterligare satsningar på forskning och utveckling inom flera områden. Staten måste ta in de 
resurser som krävs för att finansiera detta. 

Det offentliga har ett särskilt ansvar att bana vägen för mer hållbara investeringar och för att 
säkerställa att våra gemensamt ägda medel inte används i företag vars verksamhet motverkar 
Parisavtalets tvågradersmål. Det finns flera exempel på kommuner, däribland Stockholms stad, 
som fattat beslut om att divestera sitt ägande från fossilbränslebranschen. Även staten måste 
bidra i detta. Det är bra att första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil 
verksamhet och det är högt tid för övriga AP-fonder att följa efter. Enligt januariavtalet ska de 
nya placeringsreglerna för AP-fondsmyndigheterna utvärderas fram till och med 2020 med 
avseende på om placeringar i fossil energi minskar. Denna utvärdering bör efterföljas av en 
regelskärpning. Det är självklart att våra pensionspengar ska trygga vår framtid och inte 
undergräva den genom att finansiera klimatförändringar. Det statliga ägandet och sparandet 
måste göras fria från ägande i fossilbränslebranschen och istället använda pengarna till att främja 
hållbara investeringar och stärka såväl pensionerna som en framtid att använda de i. 

Snabba på tillståndsprocesserna 

För att nå en snabb utveckling av miljöteknik idag behöver också tillståndsprocesserna bli 
snabbare och ny teknik inkluderas och främjas i lagstiftningen. Miljöbalken är en viktig 
lagstiftning som ska värnas och utvecklas men dess utgångspunkt i försiktighetsprincipen, vilket 
innebär att all förändring måste prövas mot nollalternativet, kan göra processer onödigt krångliga. 
Det innebär ofta att det kan krävas omfattande dokumentation och att lokala hinder, exempelvis 
rödlistade arter, kan stoppa eller försena stora och viktiga projekt. För utvecklingen vindkraft har 
kommunala veton och osäkra tillståndsprocesser försvårat utbyggnaden i onödan. Förstärkningar 
i nätkapaciteten har bl.a. försenats av svårigheten att komma till byggstart för olika projekt. 
Ändringen av expropriationslagen som innebar att markägare får ut 25 procent mer än 
markvärdet har fördyrat möjligheterna att få mark för viktiga infrastrukturprojekt. Det krävs en 
översyn av miljöbalken och annan anslutande lagstiftning, exempelvis PBL och 
expropiationslagstningen i syfte att förenkla processerna för utbyggnad av hållbar infrastruktur. 
Exempelvis skulle en kompensation princip kunna införas som tillägg till försiktighetsprincipen.  

Ska snabbare tillståndsprocesser vara möjligt måste också Länsstyrelserna och mark- och 
miljödomstolarna tillföras resurser så att dessa mer skyndsamt kan hantera inkomna ärenden. Vi 



behöver en stor satsning på länsstyrelsernas verksamhet som kan säkra kompetens och 
effektivisera handläggningstiderna. 

Sverige behöver en vätgasstrategi 

Sverige behöver komplettera energisystemet med en till energibärare som är lagringsbar och 
kompatibel med flera olika industriprocesser: vätgas. EU satsar stort på vätgas och bränsleceller 
och flera företag som bl.a. Volvo, LKAB och Vattenfall följer samma linje. Staten behöver fånga 
utvecklingstrenden och snabbt utreder effektiva styrmedel för att påskynda en ökad produktion 
och efterfrågan på grön vätgas som kan minska utsläppen. Vätgasinfrastrukturen - när den 
kommer på plats - kommer troligen visa sig vara en nyckelteknologi som kan användas i flera 
sektorer. Vätgasen kan snabbt och relativt enkelt användas i allt från stål- och järntillverkning, 
cement och kemisk industri till tunga vägtransporter, sjöfartstrafik, och jordbruksmaskiner. 
Energisystemet får också ett extra energilager, överskottsel kan omvandlas till grön vätgas och 
omställningen inom industrin kan påskyndas. Sverige behöver helt enkelt en vätgasstrategi. 

Negativa utsläpp ett måste i klimatomställningen 

Vissa utsläpp av växthusgaser kommer vara svåra att undvika även på lång sikt. För att 
neutralisera dessa krävs tekniska lösningar som fångar upp växthusgasutsläppen vid punktkällan, 
så kallad koldioxidlagring. Den tekniken behöver stimuleras, både gällande forskning och 
implementering i närtid. Det krävs ökade satsningar i närtid på forskning och teknikutveckling 
om koldioxidlagring i berggrunden. Staten behöver ta initiativ till en nationell 
koldioxidlagringsstrategi och ökad samverkan internationellt. 

Ett tänkbart sätt att uppnå ”negativa” utsläpp är att i berggrunden lagra den biogena koldioxid 
som bildas när biomassa eldas i  exempelvis större energianläggningar eller massafabriker, så 
kallad bio-CCS. För att så snart som möjligt få igång lagring krävs ytterligare investeringar i 
forskning och anläggningar. En möjlighet till finansiering är att ge exempelvis cementfabriker 
(som saknar tekniska möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp) möjlighet att kompensera sina 
utsläpp genom bergrundslagring av koldioxid från fjärrvärmen eller skogsindustrin. Detta är för 
närvarande inte möjligt inom ramen för EUs utsläppshandel. Det är angeläget att bio-CCS blir en 
del av utsläppshandelssystemet. 

Ett säkert och klimatsmart elsystem 

Klimatproblemet handlar om att snabbt minska och slutligen avveckla vårt beroende av fossila 
bränslen vilket till stora delar kommer ske genom elektrifiering. Det innebär ett ökat beroende av 
att elsystemet måste kunna generera och levererar en ökad mängd el och effekt på ett klimatsmart 
och driftsäkert sätt. Politikens uppgift är att planera samhället utifrån den uppgiften.  

Den socialdemokratiska energipolitiken ska fortsatt utgå ifrån riktningen i 
energiöverenskommelsen och följa upp densamma med en elmarknadsreform med syftet att 
förtydliga ansvar och roller och krav om ett robust och flexibelt kraftsystem på nationell och 
regional nivå. Vi måste ta höjd för en ökad elektrifiering, ta ett större offentlig ansvar för 
elförsörjningen och säkra leverans- och driftsäkerheten i kraftsystemet. Samtidigt behöver 
samhället använda den hållbara energin smartare och öka energieffektivisering med hjälp av 
digital teknik och ökat fokus på god förvaltning, underhåll och renoveringsarbete. Vi behöver 
helt enkelt en gemensam elstrategi för en säker och hållbar elförsörjning för framtiden.  

Utökat offentligt ansvar för elförsörjningen 

Energiomställningen är vårt gemensamma ansvar. I spåren av den avreglerade el- och 
energimarknaden har de offentliga institutionerna inte lyckas styra energiomställningen på ett 
sammanhållet och önskvärt sätt. Utfasningen av fossila bränslen går inte snabbt nog, det råder 
kapacitetsbrist i delar av elnäten och planeringsansvaret är otydligt. Staten och regionerna 
behöver ta k 

Utökat offentligt ansvar för elförsörjningen 



Energiomställningen är vårt gemensamma ansvar. I spåren av den avreglerade el- och 
energimarknaden har de offentliga institutionerna inte lyckas styra energiomställningen på ett 
sammanhållet och önskvärt sätt. 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att minska de sociala, ekonomiska och regionala klyftorna för 
att skapa trygghet i omställningen till det hållbara samhället 

2. Socialdemokraterna driver att Sveriges klimatmål ska revideras till att Sverige ska uppnå 
nollutsläpp senast 2045 och att ett årligt mål för koldioxidinlagring efter 2045 formuleras 

3. Socialdemokraterna ska verka för att “European Green Deal” finansieras fullt ut. 

4. Socialdemokraterna tar ställning för att alla nya handelsavtal ska innehålla krav på klimat- och 
miljöåtgärder. 

5. Socialdemokraterna ska verka för en skärpning av ETS med att nyutgivning av utsläpptsrätter 
stoppas senast 2050, att den linjära reduktionsfaktorn stärks och att systemet med gratis 
tilldelning avslutas. 

6. Socialdemokraterna ska verka för att flyget till/från samt inom EU ska regleras inom ETS, 
även om det europeiska flyget ansluter sig till CORSIA. 

7. Socialdemokraterna ska verka för att den europeiska sjöfarten regleras inom ETS. 

8. Socialdemokraterna ska verka för att utöka klimatbiståndet och finansieringen till den gröna 
fonden. Åtgärder i andra länder ska inte räknas av mot de svenska klimatutsläppen 

9. Socialdemokraterna tar ställning för ett nationellt förbud mot nybilsförsäljning av bilar med 
förbränningsmotor till 2025 

10. Socialdemokraterna tar ställning för ett nationellt förbud mot försäljning av fossila drivmedel 
2035, t.ex. genom en utökad linjär reduktionsplikt 

11. Socialdemokraterna driver att Trafikverket ska övergå till en scenariobaserad 
transportplanering och att Trafikverket får i uppdrag att samordna arbetet att tillsammans med 
regioner och kommuner ta fram ett nationellt scenario för ett hållbart transportsystem. 

12. Socialdemokraterna tar ställning för ett nytt system för subventioner av miljöbilar med bättre 
fördelningsprofil: exempelvis genom en skrotningspremie och ett stöd för konvertering av bilar 
till biodrivmedels drift. 

13. Socialdemokraterna ställer sig bakom en lånefinansierad satsning på tågnätet.  

14. Socialdemokraterna verkar för att cykel- och gångtrafiken prioriteras i nationell plan. 

15. Socialdemokraterna verkar för ett investeringsstöd för kommuner som vill förtäta komplexa 
trafikmiljöer. 

16. Socialdemokraterna verkar för ett nationell investeringsprogram i kollektivtrafik och digital 
mobilitet genomförs 

17. Socialdemokraterna verkar för utökade trängselskatter inom storstadsregionerna med siktet på 
dynamiska trängselavgifter alternativt vägskatt på alla statliga vägar.. 

18. Socialdemokraterna tar ställning för att utreda införandet av en kilometerskatt 

19. Socialdemokraterna ska verka för kraftigt höjda stöd till forskning och utveckling av 
miljöteknik. 

20. Socialdemokraterna ska verka för att klimatkrav ska ställas i samtliga upphandlingar. 



21. Socialdemokraterna tar ställning till att Industriklivet permanentas och utökas. 

22. Socialdemokraterna ska verka för att divestera statligt ägande i fossilbränslebranschen. 

23. Socialdemokraterna ska verka för en översyn av miljöbalken och annan tillhörande 
lagstiftning för att exempelvis komplettera försiktighetsprincipen med en avvägningsprincip, med 
möjlighet till kompensation. 

24. mark- och miljödomstolarna och Länsstyrelserna tillförs resurser med målet att effektivisera 
tillståndsprocesser och planprocesser. 

25. Socialdemokraterna ska verka för en nationella vätgasstrategi med fokus på ökade 
investeringar i elektrolysrör för framställning av grön vätgas från överskottsel 

26. Socialdemokraterna verka för att staten tar ansvar för att etablera en värdekedja för 
koldioxidlagring. 

27. Socialdemokraterna ska verka för ett nationellt krav om regionala nätutvecklings- och 
energiförsörjningsplaner med syftet att bättre samplanera energiinfrastrukturen med klimatmålen 
och det prognosticerade elbehovet 

28. Socialdemokraterna ska verka för att införa ett nationellt energieffektiviseringsprogram med 
mål om 26 procents lägre energianvändning till 2030 i enlighet med EU:s 
energieffektiviseringsdirektiv 

29. Socialdemokraterna ska verka för en elmarknadsreform och översyn av ellagen utifrån 
nätkodernas bestämmelser och behovet 30. förtydliga ansvar och roller för ett driftsäkert 
kraftsystem dimensionerat utifrån ett givet leveransmål 

31. Socialdemokraterna i linje med Energiöverenskommelsen ska öppna för att befintlig 
kärnkraftsblock kan livstidsförlängas om dessa anses behövas för att säkra elsystemets 
leveranssäkerhet 

32. Socialdemokraterna ska verka för att inför obligatorisk klimatdeklarationer och 
klimatmärkning på mat i Sverige 

33. Socialdemokraterna ska verka för att offentliga matbespisningar ska följa den nationella 
livsmedelsstrategin och servera fler klimatsmarta måltider 

34. Socialdemokraterna ska verka för att komplettera det klimatpolitiska ramverket med ett mål 
för LULUCF-sektorn, inklusive mål för ökat virkesförråd  

35. Socialdemokraterna ska verka för styrmedel för ökad kolinlagring i landskapet och långlivade 
träkonstruktioner införs, samt 

36. Socialdemokraterna ska verka för åtgärder som kraftigt minskar läckaget av koldioxid från 
utdikade torvmarker införs,  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D9 
En svensk green new deal 
SSU Stockholm 
 
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen 
orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella hotet som både 
mänskligheten och livet på jorden som vi känner det någonsin ställts inför. En enig forskarkår 
skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps 
orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har 
vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara 
av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk 
handling för att ställa om. Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter 
förmåga och att det ekonomiska systemet drar år samma håll som de ekologiska och sociala 
behoven, istället för att som idag undergräva dem. 

Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla 
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. Effekterna 
och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. Det är 
arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av ett förändrat 
klimat. Därför är den globala uppvärmningen också det enskilt största hotet mot jämlikheten, 
både i Sverige och i världen. Den mest rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid 
vara den som är mest ambitiös.  

70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar mångdubbelt 
större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen ska lyckas måste 
klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet för en offensiv klimatpolitik, 
och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet, riskerar att urholkas om politiken inte 
uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna för att ställa om bekostas av de stora företagen och 
den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de 
gemensamma lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska 
ha klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de stora 
utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna. 

Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en omfattande 
omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i välfärden har vi eftersatt 
investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden. Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt 
som biljettavgifterna fasas ut för att bli tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande 
kapacitetsbrist som inte kommer lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i 
vägen för svensk konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna 
leva fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av person- 
och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i södra Sverige ersättas av 
tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs stambana för höghastighetståg. 

Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande åtgärder 
vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabil energiförsörjning är 
viktig för både industrin och välfärden. För att dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna 
fortsätta utvecklas måste andelen förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det 
kräver ett politiskt ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten 
framför kortsiktiga och fossila vinstintressen.  Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp 
globalt. Vårt sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill 
ha ett hållbart samhälle. Sverige ska bli världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en 
ekonomi där förbrukade produkter återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt. För att 



det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder vidtas. En koldioxidmärkning av produkter 
och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta 
Sverige mot en cirkulär ekonomi är införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem 
i EU. Målet måste vara en helt cirkulär ekonomi. 

Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell 
frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmåga behövs mer än någonsin för att 
rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas 
efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara möjlig att genomföras. 

Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före vinstmaximering. 
Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora investeringar i innovation och grön 
teknik. Klimatkrisen ska mötas med gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna 
omställningen kommer även stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så 
sätt kan vi lyckas höja människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full 
kraft. 

Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar en 
miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar 
förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska förutsättningar att 
successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. 

2. Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation som 
bidrar till industrins klimatomställning. 

3. Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för höghastighetståg med 
kapacitet för 320 km/h. 

4. Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 
energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar senast år 2040. 

5. Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 
energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast år 2030. 

6. Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka för 
gemensamma pantsystem i EU. 

7. Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och produkter som 
säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från förnybara råvaror år 2030, med 
samma målsättning i EU år 2035. 

8. Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva hyresrätter och inrättandet 
av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag. 

9. Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av produkter och tjänster 
som säljs i Sverige. 

10. Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör det dyrare för de 
som flyger ofta. 

11. motionen antas som sin egen.   

12. motionen skickas till partidistriktets årskongress. 

13. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021  
 



Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D10 
För att klimatomställningen ska kunna genomföras tillräckligt snabbt krävs att 
socialdemokratin tar ledningen 
Socialdemokrater för miljö och jämlikhet - Klimatsossarna 
 
Klimatförändringarna utgör ett formidabelt hot mot framtida generationer. Ju längre åtgärderna 
dröjer, desto större kommer omställningskostnaderna och påfrestningarna att bli. Därför måste 
utsläppen snabbt minskas. Vi måste dessutom, så snart som möjligt, gå till ett läge med 
”negativa” utsläpp, där atmosfärens koldioxidhalt sjunker. 

På vilket sätt Sverige bäst kan bidra avgörs i hög grad inom EU. Svenska åtgärder ger global nytta 
endast i den mån de leder till att EUs samlade bidrag till klimatarbetet ökar. 

Det nya målet inom EU är klimatneutralitet 2050, därefter negativa nettoutsläpp. 

För att hantera de nya utmaningar som följer när lagstiftningen mot utsläpp skärps, krävs stora 
satsningar på bl.a. förnybar energi, ny fordonsteknik, nya industrimetoder, kanske även ändrade 
livsmönster. Avgörande för utvecklingen är att det i botten finns en lagstiftning som dels sätter 
tak för och på sikt förbjuder ytterligare utsläpp av växthusgaser, dels driver fram åtgärder för 
”negativa” utsläpp. 

Om vi utnyttjar samhällsekonomiskt kostnadseffektiva åtgärder, behöver de samlade 
omställningskostnaderna inte bli dramatiska – kanske kan det räcka med ett bortfall på några 
procent av BNP. Detta förutsätter dock att vi sätter in rätt åtgärder, som ger stora utsläppvinster i 
förhållande till kostnaderna. 

Samhällsekonomiskt kostnadseffektiva åtgärder, som t.ex. utsläppshandel, koldioxidskatt och 
olika typer av generella regleringar, är svåra att differentiera efter olika individers, branschers eller 
regioners förutsättningar utan att allvarligt underminera deras effektivitet. En klimatpolitik, 
anpassad för att undvika varje form av negativa effekter för enskilda grupper eller branscher, 
riskerar att bli ineffektiv, väldigt dyrbar och leverera resultat alltför långsamt. 

Avgörande för att kunna driva klimatomställningen i ett tillräckligt högt tempo och utan orimliga 
kostnader är därför att klimatpolitiken ”bäddas in” av åtgärder som skapar trygghet i 
omställningen. 

En förutsättning för att kunna driva klimatomställningen i det höga tempo läget kräver, är därför 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, en generös a-kassa, ett utbildningssystem som underlättar 
omställning och förnyelse, en skola som levererar, trygga pensioner, en bra sjukvård etc.. 
Fungerar inte detta, kommer många att uppleva klimatomställningen som ett hot, protestera och 
spjärna emot, vilket riskerar att bromsa omställningen. Frankrikes gula västar illustrerar vad som 
kan hända om vi försöker genomföra klimatreformer utan att samtidigt angripa de ekonomiska 
och sociala klyftorna. 

Skälet till att socialdemokratin måste ta ledningen i klimatomställningen är inte att det finns en 
viss typ av socialdemokratiska klimatåtgärder som är bättre än åtgärder andra partier kan komma 
på. Skälet är att en klimatpolitik som snabbt kan ge stora resultat står och faller med att den 
kombineras med en politik för social och ekonomisk trygghet. En sådan politik kan bara 
socialdemokratin leverera, och därför har socialdemokratin en moralisk skyldighet att ta 
ledningen i klimatarbetet. 

För att lösa klimatkrisen kommer det att krävas miljarder stora och små konkreta förändringar. 
Avgörande för prioriteringarna måste vara att de insatser vi gör i Sverige ska bidra till att minska 
den samlade, gemensamma klimatpåverkan från EU. EU är samtidigt en helt avgörande aktör i 
det globala klimatarbetet. Uppgiften är därför dels att säkra att EU fortsatt driver på det globala 



klimatarbetet, dels driva på för en så tuff klimatlagstiftning inom EU som möjligt. Där EU redan 
har en tvingande lagstiftning som riktar sig mot enskilda utsläppare (det gäller i första hand 
verksamheter vars utsläpp omfattas av utsläppshandeln) är Sveriges möjligheter att med nationella 
åtgärder göra skillnad begränsade. Nationella åtgärder bör därför fokusera på de områden där 
exklusiva svenska insatser kan bidra till att ytterligare dämpa EUs klimatpåverkan – det gäller de 
utsläpp och den kolinlagring som regleras av EUs ansvarsfördelnings- och LULUCF-
förordningar. 

Utsläpp (och kolinlagring) inom utsläppshandeln 

Hur stora de totala framtida utsläppen från verksamheter inom utsläppshandeln blir, avgörs av 
hur många ytterligare utsläpper EU ger ut. För att unionens nya mål om klimatneutralitet 2050 
ska kunna uppfyllas måste nyutgivningen upphöra senast 2050. 

Ett tänkbart sätt att uppnå ”negativa” utsläpp är att i berggrunden lagra den biogena koldioxid 
som bildas när biomassa eldas i t.ex. större energianläggningar eller massafabriker, s.k. bio-CCS. 
För att så snart som möjligt få igång lagring krävs ytterligare investeringar i forskning och 
anläggningar. En möjlighet till finansiering är att ge t.ex. cementfabriker (som saknar tekniska 
möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp) möjlighet att kompensera sina utsläpp genom 
bergrundslagring av koldioxid från fjärrvärmen eller skogsindustrin. Detta är för närvarande inte 
möjligt inom ramen för EUs utsläppshandel. Det är angeläget att bio-CCS blir en del av 
utsläppshandelssystemet. 

Om reglerna för EUs utsläppshandel skärps utan att motsvarande åtgärder sätts in i andra delar 
av världen finns en uppenbar risk att industriproduktion med höga utsläpp kommer att 
lokaliseras till andra delar av världen. Klimatet vinner inget på detta, men EU skulle i onödan 
förlora jobb och tillverkning. Den enda rimliga, långsiktiga lösningen på detta är att även resten 
av världen skärper sin klimatpolitik. I avvaktan på detta, och i syfte att driva på en sådan 
förändring, är det antagligen oundvikligt att man inom EU överväger möjligheten att införa 
någon form av handelsreglering, riktad mot import från länder med svag klimatreglering, för vissa 
produkter, t.ex. stål och cement. På motsvarande sätt kan EU behöva främja export av sådana 
varor till dessa länder. Restriktioner och stöd bör givetvis omedelbart avvecklas då den uppenbara 
risken för koldioxidläckage hanterats. 

Vid flygrörelser över 8000 meter fördubblas i grova drag flygets klimatpåverkan. Denna effekt 
beaktas inte i nuvarande regleringar, bl.a. EUs utsläppshandel, som tvärtom stimulerar till höga 
flyghöjder, eftersom det sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Denna skevhet 
måste snarast hanteras. 

Forskning och teknikutveckling är avgörande för att effektivt hantera klimatkrisen. Två områden 
är särskilt viktiga att prioritera: 

1. Koldioxidlagring i berggrunden, s.k. CCS, i första hand av biogen koldioxid från förbränning 
av biomassa, s.k. bio-CCS. 

2. Förbättring av batteritekniken. Med bättre batterier skulle helt nya förutsättningar för förnybar 
el, eldrivna fordon etc. skapas. Ett alternativt sätt att lagra el är genom att producera vätgas som 
sedan kan utnyttjas i t.ex. fordon eller för stålproduktion. 

Utsläpp utanför utsläppshandeln 

Biodrivmedel kan kortsiktigt och i begränsad utsträckning ersätta fossila drivmedel. Huvudsyftet 
med trafiksektorns klimatomställning måste vara att få bort de fossila drivmedlen. En tydlig, 
teknikneutral signal vore att besluta om ett förbud mot försäljning av fossila drivmedel senast 
2040. Det stänger inte för biodrivmedel, men är sannolikt avgörande för en snabb elektrifiering. 
Hittills har elektrifieringen av bilparken främst baserats på en generös bonus till den som köper 
en elbil. I praktiken har bonusen blivit ett stöd till storstadstrafikens elektrifiering. Det stora 



bilberoendet och behovet av elbilar finns dock inte i storstäderna utan i glesbygden. Därför bör 
stödet för elektrifieringen i första hand riktas dit. 

De svenska utsläppen av metan och lustgas från jordbrukssektorn har under minst 30 år legat på 
motsvarande 7-8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det klimatpolitska ramverket bör 
kompletteras med ett särskilt mål om att minska dessa utsläpp. Det kan betyda att antalet 
idisslande djur måste begränsas, en förändring som i så fall måste ske på ett sätt som inte leder till 
”koldioxidläckage” på grund av ökad import av kött- och mjölkprodukter eller till negativa 
landskapseffekter. Att acceptera fortsatt stor klimatpåverkan från jordbruket är dock inte 
acceptabelt. 

Utsläpp och kolinlagring från markanvändning (LULUCF-sektorn) 

För att klara Parisavtalet mål om högst 2, helst 1,5, graders genomsnittlig temperaturhöjning 
krävs ”negativa” utsläpp, dvs. att atmosfären dräneras på koldioxid. ”Negativa” utsläpp bortom 
2050 ingår i EUs mål om klimatneutralitet. Den stora möjligheten att framför allt på kort sikt 
lyckas med detta finns inom den s.k. LULUCF-sektorn (Land-Use, Land-Use Change and 
Forestry). Det kan ske genom att minska koldioxidläckaget och öka kolinlagringen i skogen, 
jordbruksmarken eller i våtmarker, delvis också genom att ”låsa in” mera kol i långlivade 
träkosntruktioner. 

För att Sverige ska få en sammanhängande och heltäckande klimatpolitik krävs att det 
klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett mål även för LULUCF-sektorn. 

Trots ett stort virkesuttag ökar förrådet av levande träd i den svenska skogen med motsvarande 
över 40 miljoner ton koldioxid. Om vi fortsatt avverkar ca 90 procent av virkestillväxten kan vi 
under resten av seklet öka detta förråd med 2 miljarder m3sk (skogskubikmeter), vilket 
motsvarade mer än 2,5 miljarder ton koldioxid. Det motiverar ett separat mål för ett ökat 
virkesförråd. 

Att bygga hus i trä istället för i stål och betong betyder inte enbart lägre utsläpp från tillverkning 
av dessa byggnadsmaterial, utan dessutom att koldioxid, som lagrats in i träet ”låses in” och 
förhindras att återgå till atmosfären, kanske för hundratals år. Idag finns i princip ingen annan 
stimulans till att välja trä som byggnadsmaterial framför den starkt stål och cement än EUs 
utsläppshandel. 

När torvmarker dikas ut börjar torven långsamt att brytas ned. Utdikade torvmarker beräknas 
årligen släppa ut lika mycket koldioxid som hela den svenska personbilsparken. Ett program för 
att stoppa detta läckage behövs. 
 

 

Vi yrkar att 

1. för att klimatpolitiken ska kunna drivas i tillräckligt högt tempo och inte i onödan begränsa 
välfärdsutvecklingen, krävs att omställningen genomförs på ett sätt som minimerar de 
samhällsekonomiska kostnaderna, 

2. de oundvikliga påfrestningar och krav om förändringar klimatomställningen innebär, möts med 
en kraftfull politik som skänker alla människor trygghet i omställningen, 

3. minskade ekonomiska, sociala och regionala klyftor därmed är en avgörande förutsättning för 
att kunna driva klimatomställningen i det höga tempo läget kräver, samt 

4. socialdemokratin, med sin grundläggande strävan efter ökad jämlikhet, därmed inte bara har 
bättre förutsättningar än andra politiska rörelser, utan dessutom en särskild skyldighet, att ta 
ledningen i klimatomställningen. 

5. utsläpp och kolinlagring från verksamheter som omfattas av EUs utsläppshandel 



6. utgivningen av nya utsläppsrätter (och därmed nettoutsläpp från de verksamheter som 
omfattas. upphör senast 2050, 

7. inlagring av s.k. biogen koldioxid (bio-CCS. inkluderas i utsläppshandeln, 

8. EU överväger någon typ av klimatrelaterat gränshandelsinstrument, i första hand som en 
påtryckning för att driva fram kraftfulla klimatåtgärder i bl.a. USA och Kina, i andra hand för att 
förhindra ”koldioxidläckage” inom tillverkningsindustrin, 

9. styrmedel för att effektivt begränsa luftfartens s.k. höghöjdseffekter utvecklas och införs. 

10. fullskaleförsök med lagring i berggrunden av i första hand s.k. biogen koldioxid kommer till 
stånd, 

11. forskning och utveckling av och det industriella samarbetet kring radikalt förbättrade batterier 
liksom utveckling av vätgasbaserad energiteknik förstärks. 

12. försäljningen av fossila drivmedel i Sverige förbjuds senast 2040, 

13. vägtrafikens elektrifiering påskyndas, med särskild inriktning på glesbygdstrafik, samt 

14. det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett särskilt mål för minskade utsläppen av 
metan och lustgas från jordbrukssektorn. 

15. det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett mål för markanvändningssektorn 
(LULUCF., inriktat på successivt ökade ”negativa” utsläpp, 

16. ett särskilt mål om att successivt öka virkesförrådet i levande träd fastställs, 

17. styrmedel för ökad kolinlagring i landskapet och långlivade träkonstruktioner införs, samt 

18. åtgärder som kraftigt minskar läckaget av koldioxid från utdikade torvmarker införs, 

19. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D11 
Förbättra möjligheterna att skapa god kemisk och ekologisk status i våra sjöar, hav och 
vattendrag 
Kungsholmens s-förening 
 
De flesta kan skriva under på att vilja ha rent vatten att bada i och en varierad, rik och frisk 
biologisk mångfald i och runt våra vatten. Men arbetet med att skapa friska sjöar, vattendrag och 
hav är komplicerat. Allt hamnar till slut i vattnet; såväl luftföroreningar som allt som landar på 
marken tar sig till slut ut i vattnet om vi inte lyckas stoppa det på vägen. Det innebär att i princip 
alla verksamheter på det ena eller andra sättet i slutänden inverkar på vattnet, och att såväl 
industrier som skogs- och jordbruk samt kommuner har och behöver ta ansvar på olika sätt för 
att skydda våra vatten från negativ inverkan och bidra till dess förbättring. Vattnet känner dock 
inte av några administrativa gränser; det flödar vidare, oavsett om det passerar jordbruk, fabriker 
eller kommuner på vägen.  

En av svårigheterna kring vattenarbetet har varit att avsätta nog stora medel till rätt instans för att 
bygga grunden för en hållbar vattenförvaltning. Bland annat behövs ett uppdaterat register där 
den nuvarande statusen på alla vattendrag finns angivet, så att det går att säkert veta vilka 
vattendrag som behöver insatser och vilka som redan har god status. Ytterligare ett problem är 
kompetensbrist: när varje kommun ansvarar för sina egna områden blir kostnaden ibland onödigt 
hög och kunskapskraven ibland övermäktiga. Allt detta hindrar våra möjligheter att nå 
målsättningen om att ha god status i våra sjöar, vattendrag och hav. Behovet av att samordna 
kompetens och resurser blir uppenbart. Vattenfrågorna behöver hanteras gränsöverskridande för 
att vi ska kunna genomföra så effektiva åtgärder som möjligt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. ge Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna utökade resurser för att kunna 
statusklassificera alla Sveriges sjöar, vattendrag och kustvatten på ett kvalitetssäkert sätt.  

2. ge Havs- och vattenmyndigheten samt vattenmyndigheten, alternativt annan lämplig 
myndighet, ekonomiska förutsättningar för att kunna dela ut bidrag och stöd till sökande företag, 
länsstyrelser och kommuner i deras vattenarbete. 

3. ge Länsstyrelserna och Vattenmyndigheten utökade resurser samt uppdraget att samordna 
vattenarbetet på avrinningsområdesnivå för att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet i 
åtgärdsarbetet samt uppgiften att säkerställa att kommuner, verksamhetsutövare och andra 
vattenintressenter får tillgång till ett bra kunskapsstöd. 

4. ge Havs- och vattenmyndigheten, vattenmyndigheten och länsstyrelserna utökade resurser för 
att kunna bedriva miljöövervakning och ge stöd i tillräcklig omfattning för att uppnå kraven i 
EUs ramdirektiv om vatten.  

5. Kungsholmens S-förening och Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och 
skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D12 
Höj skatten på bolagens uttag av under marken 
Jakobson, Bernt 
 
Sveriges politiker har svikit sin egen befolkning. I Australien betalar bolag 30% i skatt till staten. I 
Danmark betalar bolag 6% som tas på allt under marken. I Sverige betalar man 0.1% av det som 
tas under marken. Sverige borde ha åtminstone samma skattenivå som Danmark. 
 

 

Jag yrkar att 

1. Skatten på uttag från under marken höjs till minst 6% 

2. SAP uttalar som sin mening att skattenivån på uttag från under marken borde vara lika .  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D13 
Klimatmål i linje med Parisavtalet 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
En framgångsrik klimatpolitik bygger på ett nyktert erkännande av utmaningens omfattning. 
Forskningens budskap är idag kristallklart: För att undvika allvarliga konsekvenser måste den 
globala uppvärmningen begränsas så nära 1,5 grader som möjligt. Det här betyder att tiden hunnit 
bli oerhört knapp. Enligt befintliga data återstår åtta år tills världen förbrukat den 
koldioxidbudget som ger en hygglig chans att klara 1,5-gradersmålet. Läggs därtill hypotetiska 
möjligheter att suga koldioxid ur atmosfären så kan uppgiften i bästa fall klaras genom att halvera 
utsläppen under kommande tio år och utradera dem till år 2050. Det här gäller globalt. I 
praktiken vet vi att världens utvecklingsländer har en större utmaning att minska sina utsläpp. För 
att klara uppgiften måste EU och länder som Sverige därför sannolikt nå netto nollutsläpp under 
2030-talet. Vårt nuvarande klimatmål – netto nollutsläpp år 2045 – behöver därmed skärpas. Ett 
rimligare mål, i varje fall om vi är ärliga med vetenskapens budskap, är netto nollutsläpp år 2035. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att dagens klimatmål för Sveriges territoriella utsläpp skärps 
genom att etappmål för 2030 stärks och netto nollutsläpp sätts som mål till 2035 

2. Socialdemokraterna ska verka för en utfasning av fossila bränslen i Sverige senast år 2035 

3. Socialdemokraterna ska verka för att EU:s klimatmål stärks i linje med 1,5-gradersmålet 

4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D14 
Minska koldioxidutsläppen nu 
Unga s-kvinnor: Rebella 
 
Klimatkrisen är ett faktum och Sverige måste ta på sig ledartröjan för att genomföra de 
omställningar som krävs för att överhuvudtaget ha en chans att uppnå 1,5 graders-målet. Runt 
om i världen driver unga miljöaktivister en outtröttlig kamp för att få världens ledare att 
hörsamma behovet av att agera skyndsamt och enligt vetenskapen för att ställa om till en hållbar 
livsstil som inte skadar planeten, ekosystemen och samhällen.  

Västvärlden står för en överväldigande majoritet av den konsumtion och livsstil som obönhörligt 
driver klimatförändringarna mot en punkt där vi inte längre kan rädda vår planet, och därmed är 
det också vårt ansvar att också leda den omställning som krävs, och som Corona-krisen påvisat är 
fullt möjlig med tillräcklig politisk vilja. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver på för att Sverige ställer sig bakom målet med att minska 
koldioxidutsläppen i EU med minst 65% till 2030.  

2. Socialdemokraterna driver på för snabbare omställning till hållbar och cirkulär ekonomi och 
undanröjer hinder för fullskalig utveckling av förnyelsebara energikällor samt 
energieffektivisering, nationellt och i EU.  

3. motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D15 
Omfördelning av inkomster från flygskatten till tågresor 
Fruängens S-förening 
 
Att flygresor är mer skadligt för miljön än tågresor är idag för det stora flertalet uppenbart. 
Trafikverket rapporterar att klimatpåverkan per personkilometer från flyget år 2017 är åtminstone 
200 gånger större än från tåget . Sedan 1 april 2018 tas bland annat därför en skatt ut på flygresor 
som betalas per person och resa (per biljett). I vårändringsbudgeten från 2019 beräknades att 
skatten skulle ge intäkter på 785 miljoner kronor .  

Samtidigt är resandet med tåg både dyrare och tar längre tid, vilket gör att flera väljer bort detta 
för klimatet bättre trafikslaget till förmån för flyget. Ett sätt att motivera till fler tågresor skulle 
därför kunna vara att använda inkomsterna från flygskatten till att subventionera biljettpriset på 
tågresor. 

I genomsnitt skulle detta ge blygsamma prisskillnader för biljettpriserna, men om man i likhet 
med flygskatten utformar subventionen så att längre resor får en större andel kan man öka denna 
subvention mångdubbelt på längre resor. 

Utöver att göra tågresandet mer tillgängligt och fördelaktigt sänder det även en signal om 
prioriteringar från statens sida. Ska klimatmålen uppnås krävs att fler resor sker med mer 
klimatsmarta transporter och där är tåget vida överlägset andra trafikslag. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att inkomsterna från flygskatten omfördelas för att 
subventionera priset på tågbiljetter, så att längre resor subventioneras mer än korta  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D16 
Progressiv flygskatt 
Aspuddens S-förening 
 
Flygresor står för en stor andel av koldioxidutsläppen. För att uppnå klimatmålen behöver vi 
flyga mindre. Istället har svenskarnas flygresor ökat med 120 % sedan 1990-talet enligt 
naturvårdsverket. För att flygets klimatpåverkan behöver vi vidta politiska åtgärder.  

En sådan åtgärd är att införa en progressiv flygskatt. En progressiv flygskatt gör att alla får ett lika 
incitament att flyga mindre. Annars är risken att personer med höga inkomster och företag kan 
fortsätta flyga nära på som vanligt medan personer med lägre inkomster inte har råd att flyga alls.  

En progressiv flygskatt kan utformas på flera sätt. För att uppnå klimatmålen behöver vi minska 
antalet flygresor på totalen. Samtidigt är det också så att vissa flygresor - de som är väldigt långa 
och sker på hög höjd - har en större klimatpåverkan än andra. Flygskatten skulle därför kunna 
göras avhängig antalet flygresor. Den gällande principen skulle då vara att ju fler resor du gjort, 
desto högre skatt betalar du också per resa. Skatten skulle alternativt kunna kopplas till antalet 
flugna kilometer. Då blir den gällande principen att ju fler kilometer du flyger, desto högre skatt 
betalar du också per flugen kilometer. Med denna typ av progressivitet i skatten kan inte vissa 
fortsätta flyga som dårar (i alla fall inte utan väsentlig kostnad) medan andra tvingas avstå helt.  

I praktiken skulle skatten kunna tas ut i form av en in- eller utpasseringsavgift på svenska 
flygplatser. Likt den passageavgift som redan idag sker för personer som vill ta sig till Arlanda 
flygplats med tåg. På så sätt beskattas alla som flyger inom eller till Sverige och därmed bidrar till 
vår klimatpåverkan. Det finns förstås andra möjliga tillvägagångssätt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att införa en progressiv flygskatt.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen och skickar den till 
Socialdemokraternas partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D17 
Rättvis grön omställning 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Klimatkrisen är intimt sammanlänkad med vår tids andra stora samhällsutmaningar. En grön 
omställning måste genomföras efter decennier av växande klyftor. Det här betyder att 
omställningen måste vara rättvis, kostnaderna måste fördelas solidariskt. Men frågan är vidare än 
så: En rättvis omställning i ett samhälle där klyftorna växer är en motsägelse med föga 
förutsättningar att lyckas. Omställningen måste vara del av ett större löfte: En bättre framtid för 
det stora flertalet, inte bara några få – annars kommer den inte att få brett gehör.  

Det här är några av grundtankarna bakom en grön ny giv, en reformagenda för att både ta itu 
med klimatkrisen, stärka välfärden och minska samhällsklyftorna. Den här motionen fokuserar på 
en del av detta: Omställningens finansiering och en rättvis fördelning av de kostnader som 
uppstår på kort sikt, och hur detta kan integreras med en bredare agenda för minskade klyftor. 

Det brukar sägas att klimatkrisen innebär att alla måste förändra sin livsstil. Det är förvisso sant. 
Men livsstil är inget som kan väljas likt varor i ett snabbköp. Livsstil är kopplat till de 
förutsättningar som samhällsklass och samhällets utformning ger utrymme för. För den som bor i 
glesbygd är bil en nödvändighet. För den med knappa marginaler är tågsemester en lyx. Och för 
den som är illa sliten är cykel inget alternativ ens med eldrift.  

Problemet illustreras av de utsläpp vi genererar genom vår konsumtion. Den tiondel av Sveriges 
befolkning som tjänar mest ger upphov till betydligt högre utsläpp än de med lägst inkomst. Den 
rikaste tiondelen står för mer än 20 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, den 
fattigaste för ungefär 5 procent. Det här handlar inte om att peka finger. Under kommande 
decennier måste utsläppen ner mot noll bland alla inkomstgrupper. Poängen är att ansvaret måste 
fördelas solidariskt. 

En rättvis omställning måste utgå från människors olika förutsättningar. Politikens uppgift är att 
förändra förutsättningarna – inte moralisera. Det här angreppssättet skiljer sig från högerns sätt 
att individualisera klimatkrisen. Klimatkrisen är ett samhälleligt, strukturellt problem och måste 
därför lösas gemensamt. 

En grön ny giv bygger på den här utgångspunkten: Att gemensamt investera i en grön 
omställning och göra alternativen tillgängliga för var och en. Målet är att alla ska kunna leva ett 
anständigt liv utan att förstöra klimatet – oavsett inkomst eller var man bor. På sikt vinner de allra 
flesta på omställningen. Men i närtid kommer det att kosta – och kostnaderna behöver fördelas 
på ett rättvist sätt. Socialdemokratins utgångspunkt för en rättvis omställning bör därför vara den 
generella välfärdsstatens devis: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  

Pris på utsläpp är ett betydelsefullt redskap för att ställa om energisystem och produktion. Men 
det är ett dåligt redskap för att fördela omställningens kostnader. För att stärka dagens 
klimatsatsningar och möjliggöra en rättvis fördelning av omställningens kostnader föreslår vi att 
dagens koldioxidskatt kompletteras med en grön arvs- och gåvoskatt och en klimatvärnskatt med 
inriktning mot de högsta inkomstskikten.  

Skatterna belastar generellt dem som står för de största utsläppen och samtidigt har störst 
möjlighet att bekosta omställningen. Det är också rimligt att en del av det kapital som byggts upp 
under de gångna decennierna nyttjas för skapa en hållbar värld för våra barn och barnbarn. 
Skatterna möjliggör en kraftfull ökning av klimatsatsningarna och bidrar samtidigt till att skapa ett 
rättvisare skattesystem. Vi föreslår att intäkterna, tillsammans med dem från övriga 



klimatrelaterade skatter, som koldioxidskatt och flygskatt, nyttjas för en nödvändig utökning av 
dagens klimatsatsningar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att omställningens kostnader fördelas rättvist 

2. Socialdemokraterna ska verka för att en klimatvärnskatt införs för höga inkomster 

3. Socialdemokraterna ska verka för att en grön arvs- och gåvoskatt införs 

4. Socialdemokraterna ska verka för att intäkterna, tillsammans med dem från övriga 
klimatrelaterade skatter, såsom koldioxidskatt och flygskatt, nyttjas för en kraftfull förstärkning av 
dagens klimatsatsningar 

5. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 

6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D18 
Rättvis klimatomställning 
STS Stockholm 
 
För en miiljöomställning genom halverade fossila utsläpp 

I rapporten ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt. Framtidens hållbara energisystem”, nov 2019, skriver 
Naturskyddsföreningen att de globala utsläppen av växthusgaser måste halveras i hela världen 
senast 2030 om det ska finnas en chans att nå 1,5-gradersmålet. Fossila bränslen måste fasas ut 
och nya energisystem måste till. Man skriver också att politiken har kommit en bit på väg genom 
energiöverenskommelsen, men tiden är knapp och omställningen måste trappas upp. 

”Fossilfritt Sverige” startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med 
målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. På hemsidan skriver man 
att det krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång för att nå riksdagens 
mål, och att en stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Man har 
identifierat olika ”färdplaner” och dessa ska lämnas över till regeringen 2020.  

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska 
minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.  

För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet att 
senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikes¬trans-porter. Man antar en ”utmaning” 
genom att fylla i ett ”formulär” hos Fossilfritt Sverige.  

Fossilfritt Sverige har också kontaktat olika branscher som fått göra sina egna ”färdplaner”. 
Dessa ”färdplaner” identifierar då också hinder på vägen och ger förslag till beslutsfattare på hur 
arbetet för att nå målen kan underlättas av myndigheter och med politiska beslut. 
 

 

Vi yrkar att 

1. klimatmålet 2030 verkligen uppnås  

2. säkerställa att omställningen sker jämlikt och rättvist för medborgarna. 

3. införa ”kontrollstationer” så att åtgärder för klimatmålet kan genomföras om branscherna inte 
lyckas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D19 
Snabb, grön och rättvis omställning 
Handels förbundskontors S-förening 
 
Förändringarna av jordens miljö och klimat är det allvarligaste hotet som både mänskligheten och 
livet på jorden som vi känner det har ställts inför. Värmeböljor, ökenspridning, stigande 
havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen orsakade av global temperaturökning 
hotar att leda till ekologisk kollaps och kan för alltid förändra livet på vår planet. Risken att 
livsmedelsproduktionen sätts ur spel och att fler människor än någonsin tvingas på flykt är 
uppenbar, men de fullständiga konsekvenserna är närmast oöverblickbara.  

Ändå går omställningen alldeles för långsamt. Sveriges nuvarande mål om nollutsläpp 2045 kräver 
enligt Naturvårdsverket årliga utsläppsminskningar på 5-8 %. Men enligt den officiella statistiken 
var minskningen av utsläpp inom Sveriges gränser blygsamma 1,8 % mellan 2017 till 2018. Och 
då har inte ens utsläppen från utrikes transporter och svenskarnas konsumtion räknats in. 
Coronapandemin har hittills orsakat en tillfällig nedgång i utsläppen, men det finns inget som 
säger att det är annat än ett litet hack i kurvan. Oförmågan att ta hänsyn till planetens begränsade 
kapacitet är kanske det mest ödesdigra marknadsmisslyckandet i mänsklighetens historia. Tyvärr 
har även politiken hittills visat sig oförmögen att åstadkomma tillräckliga reformer på 
miljöområdet för att reglera marknaden.  

Arbetarrörelsen i Sverige har i högsta grad varit delaktig i att forma industrisamhället, och ingen 
kan förneka att ökad produktion och konsumtion historiskt sett möjliggjort bättre 
levnadsstandard för miljoner människor. Men det som förr kännetecknat framgång riskerar nu att 
bli vår undergång. Tillväxt i ohållbara sektorer, utsläpp av växthusgaser och överdrivet 
resursutnyttjande äventyrar mänsklighetens välbefinnande. Det ekonomiska systemet måste dra åt 
samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag i många fall 
undergräva dem.  

Det vi vet med säkerhet är att effekterna av ett förändrat klimat kommer att slå hårdast mot de 
som redan idag har minst resurser, och som därmed har minst möjligheter att själva anpassa sig 
till förändrade livsförutsättningar. Den globala uppvärmningen är därför också ett av de största 
hoten mot jämlikheten. Och att kämpa för just jämlikhet och rättvisa ligger i arbetarrörelsens 
DNA. Därför kan omställningen till ett hållbart samhälle inte vara annat än en kärnfråga för 
facket och för Socialdemokraterna.  

Arbetarrörelsens roll i omställningen är dubbel. För det första måste vi se till att omställningen 
går tillräckligt snabbt för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 
1,5 grader. Allt annat skulle få ödesdigra konsekvenser för arbetare i Sverige och andra delar av 
världen. För det andra måste vi se till att omställningen sker på ett rättvist och 
jämlikhetsskapande sätt. Den måste med andra ord ha ett tydligt klassperspektiv. De rikaste ska 
betala mest, och arbetare ska erbjudas stöd för att klara omställningen.  

När det gäller den första uppgiften kräver den tydliga och höjda ambitioner. Enligt världens 
samlade klimatexperter och FNs klimatpanel IPCC måste utsläppen halveras till 2030 och nå noll 
till år 2050, om vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men detta är ur ett 
globalt perspektiv. Sverige, som är ett land med unikt goda förutsättningar att ställa om, kommer 
behöva minska utsläppen ännu mycket snabbare. Svenska klimatexperter har talat om att Sverige 
behöver nå nollutsläpp åtminstone 15 år tidigare. Därför bör målet om att nå noll nettoutsläpp 
revideras så att Sverige senast år 2035 är klimatneutralt. För att klara det behöver svensk ekonomi 
ställas om. Marknaden har visat sig lika oförmögen att hushålla med naturens resurser som den är 
att rättvist fördela dem. Därför krävs politisk handlingskraft. För att företagen ska kunna och vilja 
ställa om krävs goda förutsättningar för planering och regleringar som skapar incitament att ställa 



om. Men framförallt behövs rejäla investeringar. Och här i synnerhet finns det möjlighet att slå 
hela tre flugor i en smäll. Genom att göra rätt satsningar kan vi bana väg för ett hållbart samhälle 
samtidigt som vi stärker välfärden och skapar arbetstillfällen för de som blivit av med jobbet 
under Coronakrisen. Och det råder ingen tvekan om att investeringsbehoven är enorma. Den 
akuta situationen i välfärden, den skriande bostadsbristen och den otillräckliga infrastrukturen 
talar för sig själva. Därför måste Socialdemokraterna verka för att kraftigt öka investeringarna i en 
grön, jämlikhetsskapande omställning med omfattande satsningar på just välfärd, hållbara 
bostäder, fossilfria transportsystem, utbyggd kollektivtrafik och förnybar energiproduktion.  

Men det räcker inte att bara investera i nya alternativ. Gamla, fossilbaserade lösningar måste 
också fasas ut och regleras bort. Fortsatta investeringar i fossil energi, infrastruktur för fossil 
energi eller produktion baserad på fossila resurser riskerar att leda till både ekonomiskt och 
ekologiskt haveri, och därför måste Socialdemokraterna också i förekommande fall motarbeta att 
sådana sker. 

Sveriges klimatavtryck handlar dock inte enbart om de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. 
Många av de produkter som konsumeras i Sverige har producerats i andra länder och fraktats hit 
genom internationella transporter. Dessa utsläpp adresseras dock inte av de svenska miljömålen 
och den svenska klimatpolitiken. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar 
motsvarar mellan 90-100 miljoner ton koldioxid per år. Det kan jämföras med de utsläpp som 
sker inom Sveriges gränser och som täcks av dagens klimatpolitik. Dessa ligger på omkring 52 
miljoner ton per år. Att bara räkna med de utsläpp som sker inom Sveriges gränser ger en felaktig 
bild av verkligheten och försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att minska utsläppen 
och ställa om de branscher som berörs. Därför behöver LO verka för att Sverige också sätter mål 
för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska och vidtar åtgärder för att åstadkomma 
det.  

När det gäller den andra uppgiften – att säkerställa att rättvisa och minskade klassklyftor 
genomsyrar omställningen – så är den helt avgörande för att omställningen överhuvudtaget ska 
bli av. En grön omvandling av samhället kommer medföra både svårigheter och möjligheter, men 
för att omställningen ska vinna folkligt stöd krävs en fördelning av bådadera som utjämnar 
klyftorna i samhället. Därför ska samhällets rikaste vara de som bidrar mest och regleras hårdast, 
medan boende i glesbygd och arbetarklass ska påverkas minst och kompenseras mest. Det 
innebär inte att klimat- och miljöpolitiken i sig ska bära hela ansvaret för att kompensera de 
svårigheter omställningen för med sig eller utjämna existerande ojämlikheter. Det bär även andra 
politikområden ansvar för. En lyckad omställning ställer krav på en kraftfull omfördelningspolitik 
på alla områden. Den svenska arbetarrörelsen har en lång tradition av att bejaka rationaliseringar, 
teknisk utveckling och strukturomvandling. Det har varit möjligt tack vare tillräckligt hög a-kassa, 
aktiv arbetsmarknadspolitik och goda möjligheter till omskolning och vidareutbildning. Förmågan 
att genom gemensamma system garantera både frihet och trygghet för arbetstagare behövs nu 
mer än någonsin. Om företag och arbetsplatser vars lönsamhet byggt på ohållbara energikällor 
eller resursutnyttjande inte klarar av att ställa om ska de som påverkas av eventuella nedläggningar 
få hjälp med omställning till nya jobb, bättre löner och schysta villkor. Vår främsta uppgift är 
alltjämt att rädda människor, inte att rädda jobb.  

Utöver de investeringar som behövs i välfärd, infrastruktur och teknikutveckling måste det också 
göras kraftfulla investeringar för att rusta människor att ta de jobb som bör och kommer finnas i 
ett hållbart samhälle. Ingen arbetstagare ska lämnas efter eller känna oro för omställningen. 
Därför har såväl kollektivavtalade som lagstiftade trygghets- och omställningssystem aldrig varit 
viktigare än nu. Socialdemokraterna måste verka för att de utvecklas och dimensioneras på ett sätt 
som gör det möjligt att åstadkomma en rättvis omställning. Stärkt a-kassa och utökade 
möjligheter till kompetensutveckling för redan yrkesaktiva är två grundfundament i detta. På sikt 
vinner alla på omställningen, men kostnaderna i närtid måste fördelas solidariskt. Omställningen 
kommer aldrig lyckas om ansvar och skuld enbart läggs på enskilda individer, det krävs kollektiv 
handling.  



Till sist. En verkningsfull klimatpolitik är förenad med kostnader, men kostnaderna i termer av 
både ekonomi och mänskligt lidande för att avstå från att göra den omställning som är nödvändig 
kommer bli mångdubbelt högre. Det finns inget utrymme för marginella klimatåtgärder. Att 
misslyckas med att nå klimatmålen är inte ett alternativ. Därför behöver ambitionerna höjas för 
både takten i omställningen och för rättviseskapande reformer. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att Sverige når nollutsläpp senast 2035 

2. Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i välfärd, hållbart bostadsbyggande 
fossilfri infrastruktur, utbyggd kollektivtrafik och förnybar energi 

3. Socialdemokraterna i förekommande fall tar ställning mot och motarbetar investeringar i fossil 
energi och infrastruktur för fossil energi 

4. Socialdemokraterna verkar för att Sverige sätter mål och arbetar för att de 
konsumtionsbaserade utsläppen ska minska 

5. Socialdemokraterna verkar för en omställning som ger ökad jämlikhet och rättvisa 

6. Socialdemokraterna opinionsbildar för att en lyckad omställning ställer krav på en kraftfull 
omfördelningspolitik på alla områden 

7. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 

8. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
 

Motion D20 
Sverige behöver ett klimatmål för skogen 
Socialdemokrater för miljö och jämlikhet - Klimatsossarna, Reimersholme s-förening, 
Kungsholmens s-förening 
 
Ska vi klara Parisavtalets mål och begränsa den globala temperaturökningen till 2, helst 1,5 grad, 
räcker det inte med att få stopp på utsläppen. Vi måste dessutom så snart som möjligt uppnå 
”negativa utsläpp”, och börja dränera atmosfären på koldioxid. 

I sitt förslag att EU ska bli klimatneutralt till 2050 konstaterar EU-kommissionen att ett av de 
viktigaste redskapen för att lyckas med detta är att utveckla och stärka så kallade kolsänkor i 
landskapet: 

”Kolsänkor är lika viktiga som minskade utsläpp. Att bibehålla och förstärka den naturliga 
kolsänka som utgörs av skogar, mark och jordbruksområden och kustnära våtmarker är 
avgörande för att strategin ska bli framgångsrik.” 

Man kan öka kolinlagringen i jordbruksmarken en del, men den stora potentialen, åtminstone för 
svensk del, är förknippad med skogen. I princip finns tre möjligheter att med hjälp av skogen 
fånga in och hålla koldioxid borta från atmosfären: 

1. Långlivade träkonstruktioner 

2. Bio-CCS (som innebär att man eldar biomassa, fångar in den koldioxid som bildas, och lagrar 
den permanent i berggrunden) 

3. Ökade virkesförråd 

Vi vill framför allt lyfta de positiva effekterna av ett ökat virkesförråd. Var för sig utgör ju träden 
inte några stabila kollager. Bränder, stormar och insektsangrepp är exempel på naturliga händelser 
som kan påverka utvecklingen. Trots detta är möjligheterna att lagra in koldioxid i skogen 
enorma. Enligt beräkningar från Skogsstyrelsen (Skogliga konsekvensanalyser, 2015) går det att 
utnyttja koldioxidlagring i stor skala utan att behöva minska virkesuttaget jämfört med nuläget 
(under det senaste decenniet har virkesförrådet i den svenska skogen årligen ökat med 
motsvarande över 40 miljoner ton koldioxid per år). 

Om vi i genomsnitt per år fortsätter att ta ut virke motsvarande ca 90 procent av den årliga 
tillväxten beräknas förrådet av virke i den svenska skogen, enligt Skogsstyrelsen, fram till nästa 
sekelskifte öka från idag 3 till 5 miljarder m3sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en ytterligare 
inlagring av 2,7 miljarder ton koldioxid - mer än 50 års utsläpp på nuvarande svenska nivå. Om 
en stor del av den ökningen styrs till områden som är värdefulla utifrån naturvårdssynpunkt, kan 
vi på samma gång minska klimatpåverkan och uppfylla miljömålet Levande skogar, som 
riksdagen flera gånger ställt sig bakom.  

En förutsättning för att kunna göra en bra avvägning mellan klimat- och naturvårdsmålen är dock 
att det, genom någon form av bristanalys, klarläggs vilka anpassningar av skogsbruket och vilket 
skydd av skog som fordras för att klara miljömålet Levande skogar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sverige sätter upp tydliga klimatmål för skogen 

2. det klimatpolitiska ramverket kompletteras med ett mål för att öka virkesförrådet i det svenska 
skogslandskapet, 



3. arbetet med att nå detta mål utformas så att även miljömålet Levande skogar främjas, 

4. en bristanalys genomförs, som klargör vilka anpassningar m.m. som fordras för att uppnå 
miljömålet Levande skogar, samt 

5. Sverige verkar för att motsvarande mål införs i EUs klimat- och naturvårdspolitik 

6. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 


