
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: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C9 
Alla kommuner ska flagga 
HBTs Stockholm 
 
Regnbågsflaggan är under attack. En flagga som för många är en symbol för frihet, jämlikhet och 
rätten att vara den en är. Signalvärdet från att kommuner, regioner och myndigheter både deltar 
under Pride och hissar Regnbågsflaggan är en stark symbol för frihet, jämlikhet och solidaritet. 
Den diskriminering och det förtryck HBTQ+personer genomlidit historiskt och till viss del även 
blir systematiskt utsatt för idag behöver få ett slut. För att få till en attitydförändring i samhället 
måste vi arbeta med normalisering och . Att en kommun väljer att hissa regnbågsflaggan är ett 
ställningstagande att alla har rätt att vara den en är, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning.  

Det finns ett motstånd och påståenden om att regnbågsflaggan är en vänstersymbol. Vilket inte 
stämmer, utan det är en symbol för en kamp för mänskliga rättigheter som även företrädare i 
liberalerna, centerpartiet och moderaterna använder sig av. Även Kristdemokraternas HBT-
förbund använder sig av regnbågsflaggan. Den används över hela det politiska spektrat. De som 
förespråkar att vi inte ska hissa regnbågsflaggans främsta argument är att kommunen inte ska ta 
politisk ställning, utan förhålla sig neutralt i frågan. Vilket är ett falskt argument då det i allra 
högsta grad är ett politiskt ställningstagande om en kommun väljer att inte flagga 
regnbågsflaggan. Det är en attack mot de segrar hbtq+rörelsen kämpat för genom åren och ett 
försök att motarbeta den normalisering som sker i samhället.  

Som Stefan Löfven sa under första maj 2017 att vi ska kunna vara “stolta, rakryggade, självklara”, 
det innebär att vi Socialdemokrater inte bara står upp för, utan även driver kampen för allas rätt 
att vara den en vill, klä sig som en vill, älska den en vill. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att alla Sveriges kommuner flaggar med Regnbågsflaggan 
under Pridearrangemang. 

2. Socialdemokraterna verkar för att 28 juni blir en nationell flaggdag med regnbågsflaggan, till 
minne av Stonewall-upproret. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C10 
Blodgivning på lika villkor 
HBTs Stockholm 
 
Sverige har blodbrist. Trots det är regelverket för blodgivningen idag baserat på trötta fördomar 
och utdaterad forskning. Att testa blodet borde vara en självklarhet och inte systematiskt avvisa 
en grupps blod även om de lever i en monogam, långvarig relation. Det tar 3 månader från senast 
en haft sex med en ny partner som en med säkerhet kan upptäcka HIV och andra 
blodsjukdomar, idag är regelverket att män som har sex med män (MsM) får ge blod om de inte 
haft sex på ett år, oavsett hur deras relation ser ut.  

Den 3 juni 2019 var Kanada först i världen med att sänka karenstiden för gruppen MsM, från 12 
månader till 3. Varför kan Kanada ändra sitt regelverk men inte Sverige, vad beror det på? Dels 
på fördomar sedan 80-talet och okunskap om HIV. Dels fördomen att män i samkönade 
relationer skulle vara mer benägna att vara otrogna är också en bidragande faktor. Gruppen MsM 
är inte en homogen grupp och det finns enorma variationer gällande sexuellt risktagande. Oavsett 
vem som ger blodet borde det testas, eftersom det förekommer otrohet i skildkönade relationer.  

Det är oacceptabelt att en myndighet i Sverige baserar sin myndighetsutövning på utdaterad 
forskning och argumenterar för att behålla regelverket baserat på fördomar. Hur kommer det sig 
att Kanada kan ändra sitt regelverk men inte Sverige? Det är dags att vi en gång för alla gör oss av 
med ett förlegat synsätt och verkställer blodgivning på lika villkor. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver linjen att blodgivning ska ske på lika villkor och utan fördomar. 

2. Uppdra socialstyrelsen att häva de särskilda restriktioner för män som har sex med män och 
istället införa gemensamma regler som är lika för alla oavsett vem en blir kär i samt revidera 
gällande regler utifrån aktuell forskning och statistik. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C11 
Könsneutrala personnummer - en rättighet 
SSU Stockholm 
 
Den näst sista siffran i ett svenskt personnummer benämner kön. Ett jämnt tal för kvinnor och 
ett ojämnt för män. Ett binärt system som detta, där alla tvingas vara “män” eller “kvinnor” är en 
inskränkning på den egna personens identitet. Det är din rättighet att själv få bestämma vem du 
vill vara, En rättighet så stark att den återfinns i artikel 7 bland FN:s mänskliga rättigheter, där 
benämnd “rätten till privatliv”. 

Personnumrets främsta syfte är att du ska kunna identifiera dig. Att din könsidentitet visas spelar 
då ingen roll. Den enda egentliga funktion den könsbestämmande siffran fyller är i statistiska 
sammanhang, då den används för att snabbt kunna analysera kön på många människor. Detta är 
ett problem i sig då ickebinära personer systematiskt försvinner från all statistik och bör därmed 
inte ses som ett argument för att behålla könade personnummer.  

Oavsett om könsneutrala personnummer tillkommer som en konsekvens av införande av ett 
tredje kön eller om det är en reform som föregår det tredje könets juridiska erkännande så behövs 
det, det är viktigt. Kanske inte minst i de känsliga tonåren då risken för diskriminering och 
ifrågasättande minskar med id- handlingar som överensstämmer med ens verkliga identitet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att alla nya personnummer ska vara könsneutrala.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
 

Motion C12 
LSS och anpassning till vår tid 
Lublin, Ingegerd 
 
Min idé handlar om hur samhällets stöd ser ut kring personer med funktionsnedsättningar. Stödet 
är kostsamt och ändå ofta trubbigt för dom som behöver det. Min tanke är att stödet ska kunna 
bli bättre utan att det ska kosta mer för samhället. Min tanke är att människor med 
funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i den digitala utvecklingen och inte lämnas utanför.  

Det finns ingen Lss insats som en person kan få utan direkt fysisk kontakt som det ser ut i dag. 
Detta är inget nytt problem men blir tydligare och mer otillfredsställande under pandemin. Det 
finns flera personer som är berättigade till Lss som tillhör en riskgrupp och som kan använda 
dator och telefon tillräckligt för att det skulle kunna användas som hjälp i vissa situationer. På det 
sättet kan också mängden fysiska kontakter minskas något vilket nu är ett samhälleligt behov. 
 

 

Jag yrkar att 

1. LSS-lagen granskas och anpassas efter dagens situation  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Lublin, Ingegerd 


