
Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F1 
Dags för en digital SAP-dagstidning 
Kungsholmens s-förening 
 
Den socialdemokratiska rörelsen behöver en stor tidning för att få sina politiska uppfattningar 
bekräftade och utvecklade av den tidning de läser. Läget idag är att bara mellan 10% och 20% av 
befolkningen i landet läser en socialdemokratisk morgontidning och 80% av pressen är borgerlig. 
Vi menar att det nu är dags att starta en socialdemokratisk morgontidning för att ge en angelägen 
motvikt till den borgerligt dominerade pressen.  

För rätt många år sen gjordes ett försök med Stockholmstidningen men den lades sorgligt nog 
ner efter ganska kort tid. Vårt förslag är att den nystartade tidningen är digital. Med den digitala 
tekniken ges förutsättningar för billig distribution med samtidig hög kvalitet på innehållet i 
tidningen.  

En socialdemokratisk dagstidning skulle utgöra ett forum för alla sidoorganisationer, 
tankesmedjor och övriga som sympatiserar SAP. Tiden och Aktuellt i politiken kan bilda embryot 
till en redaktion som utvidgas till en större medarbetarstab.  

Sammanfattningsvis så menar vi att det behövs en livlig, offentlig diskussion i det 
socialdemokratiska partiet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. SAP undersöker möjligheten att starta, alternativt ekonomiskt stödja startandet av, en  

socialdemokratisk digital dagstidning, innan nästa val.  

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas  

partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F2 
Ett handslag för framtiden, alla medborgares samma rättigheter och offentlighetsprincip 
i Sverige, Republik 
Bergström, Ulf och Kevir, Bawer 
 
Denna motion är för ett handslag för framtiden och demokratin; ett Sverige för alla medborgares 
samma rättigheter på riktigt, där vi fasar ut monarkin och tar det sista steget för att göra Sverige 
till republik-socialdemokratins huvudord - frihet, jämlikhet, solidaritet stavas republik! 

En omröstning på ABF/Tiden 2019 visade att i den hundrahövdade publiken var ordet 
”jämlikhet” det ord som mest sammanfattade socialdemokratins värderingar. Jämlikhet kan inte 
år 2020 innebära att en enda vit, kristen, hetero-familj, ska ärva arbetet som Sveriges statschef. 
Det strider mot alla de värderingar som vi socialdemokrater stridit för under en lång tid. 
Samtidigt har tankarna om att förverkliga Olof Palmes ord ”blott ett penndrag” skulle kunna ta 
bort monarkin som en plym inte alls skett. Snart femtio år sedan Palmes ord och 
Torekovskompromissen så har väldigt lite hänt i fråga om vår demokratis grunder, samtidigt som 
vi har kunnat genomföra en mängd andra reformer. Samtidigt är Sverige 2020 är inte samma som 
Sverige 1971. Mycket har hänt; värderingarna har ändrats och allt färre blir det Vilhelm Moberg 
beskrev som normalt vettiga personer drabbas av fjäsk inför kungligheter, och kunglig strålglans 
och tappar sin intellektuella kapacitet och värderingar. 

I det följande listar vi upp några av de argument som inte bara är principiella om demokratins 
grunder, utan visar på några av de ekonomiska, demokratiska, juridiska, rättsstatliga och 
arbetsrättsliga undantag från rättsstatens principer som monarkin leder till och varför 
Socialdemokratin på alla nivåer därför måste leva upp till demokratins och kämpa för sina egna 
politiska värderingar om alla medborgares samma rättigheter och lika värde; och demokratins 
grunder på riktigt, om vi ska överleva som parti. Arbetsrättsligt 

Att Sverige ska bli en republik, där alla medborgare har samma rättigheter, är en fråga som 
rymmer arbetsrättsliga aspekter. de anställda i Hovet t.ex. inte faller under LAS. Denna bristande 
arbetsrätt har även allvarliga demokratiska konsekvenser, då Hovets anställda inte har 
meddelarskydd, och är inte heller tvungna att säga sanningen och vara neutrala, eftersom Hovet 
inte anses vara en myndighet och mycket av verksamheten bedrivs genom stiftelser eller andra 
organisationsformer som gör inte granskning möjlig. 

Statens grundläggande värderingar 

En antidemokratisk statschef. Vi har en statschef som aldrig har avgivit och inte heller kan avge 
en ämbetsförklaring till demokratins grunder-om alla medborgares samma rättigheter och lika 
värde. Detta är fakta. Vi har alltså en statschef och ”kronprinsessa” i Sverige, som är emot 
demokratins grunder, år 2020. 

Dubbelmoral om demokratins värderingar om jämlikhet och alla medborgares samma rättigheter. 
Samtidigt måste samtliga lärare i kommunerna, samt tjänstemän i stat, regioner, landsting och 
kommuner, brandmän, läkare, sjuksköterskor, poliser och militär, lyda statens grundläggande 
värderingar. Det betyder att i skolan tvingas lärarna att lära ut dubbelmoral om demokratins 
grunder till våra barn, trots att minsta barn inser att prinsar och prinsessor hör hemma i sagornas 
värld, år 2020.  

Inom vården tvingas läkare och sjuksystrar i praktiken se till att de ”kungliga” hoppar vårdköer 
till exempel vid förlossningar.  



De som har gjort militärtjänst av de kungliga barnen kommer in på eftertraktade utbildningar 
inom marinen utan att klara nödvändiga tester, till tjänster som de aldrig annars skulle ha kunnat 
kvalificerat sig för. 

Kungabarnen kommer in och får tjänstgöra på UD och FN, utan att göra de vanliga 
uttagningsproverna som andra kvalificerade svenska medborgare måste göra för att få dessa 
eftertraktade. Jämlikheten vad det gäller utbildning och tillgång till statens resurser sätts alltså 
aktivt ur spel, till förmån för att gynna en enda familjs barn, så att vi har A/B-medbo 
Socialdemokratin kan inte 2020 blunda för att vi har ett statsskick som bygger på arv och gener 
för en enda familj. Denna dubbelmoral om våra grundläggande demokratiska värderingar kan inte 
vi socialdemokrater längre låtsas blunda för längre, år 2020, och låta fortgå, som om det vore bra 
eller acceptabelt. 

Kungligt motstånd mot offentlighetsprincip ger korruption 

Demokratins grunder att kunna granska våra makthavare urholkas även när vi inte kan få en 
redovisning av Hovet och Hovstaterna av kostnaderna för monarkin. Tvärtom kunde inte ens 
Riksdagen få en översikt av de kungliga finanserna. När Riksdagen ca 1995 bad om att få ökad 
redovisning så lade istället kungen alla juridiska organ till att bli ideella stiftelser, utan insyn. Den 
något utökade redovisning som sker idag sedan 2013 är enbart översiktlig, utan detaljer och utan 
kontrollmöjligheter, då vare sig Riksdagen och eller Riksrevision kan granska eller faktiskt 
kontrollera de ekonomiska transaktionerna. Vanliga offentlighetsprincip inte gäller för 
kungahuset och denna del staten. Vi har alltså ett allvarligt undantag i vår demokrati. Kungahuset 
har alltså en stark informell makt, av auktoritet, som gjorde att Riksdagen accepterade 
överflyttningen till ideella stiftelser, samt genom att förfoga över ett ständigt ökande antal 
stiftelser som staten måste få kontroll över, istället för att de ska vara en enda familjs organ för att 
själva välja subjektiv välgörenhet, som syftar till att öka sin egen legitimitet. Genom att ingen 
insyn finns, gynnar detta system en systematisk korruption av hur våra skattemedel används. 
Kungen har offentligt sagt att han inte vill redovisa ”hur många korvar jag har köpt”. Detta visar 
vår ärvda statschefs ärliga och skrämmande inställning till offentlighetsprincipen, en av 
demokratins grundstenar för att kunna granska hur skattemedlen används, samt att monarkin 
avviker från demokratins principer om insyn, kontroll och gällande redovisningsprinciper. 

Lagen om offentlig upphandling gäller inte för Hovet, och det ger upphov till ett system som 
motverkar konkurrens och ett effektivt användande av skattemedel, samt ger möjlighet till 
vänskapskorruption, samt konkurrensfördelar för vissa företag, som är omöjligt i både andra 
delar av statsförvaltningen och i företagsvärlden. På samma sätt gynnar kungafamiljen olika 
organisationer, företag och stiftelser, genom eget valda uppdrag, då de inte har någon roll att fylla, 
utan kan själva välja vad de lägger sin tid på, samt genom att ge uppdrag i styrelser. 

Hela den kungliga organisationen är uppbyggd för att vara oöversiktligt. Kungens organisation 
liknar mer ett skalbolag som gör en översikt och kontroll omöjlig för Riksdagen och 
Riksrevisionen. Därtill förekommer personkopplingar mellan vilka som sitter i styrelser, fonder 
och stiftelser, samt deras tillsättningar, som aldrig skulle accepteras för andra delar av statens 
verksamhet. Därför måste vi se till att monarkins organisation och status ändras, samt fasa ut den, 
för att ”Vi ska vända på varje sten så att varenda skattekrona används på allra bästa sätt”, som 
finansminister Magdalena Andersson har sagt. Då ska vi leva upp till det. Rent praktiskt kan vi då 
inte ha en stat i staten, ett kungahus utan redovisningsplikt, utan detta undantag i vår demokrati 
måste ändras. 

Kostnader för en antidemokratisk statschef 

Republikanska föreningen har visat att monarkin kostar, med medvetet lågt räknade siffror, minst 
fyra gånger mer än den demokratiskt folkvalde republiken Finlands president, inklusive 
presidentvalskostnader, vilket både DN och Aftonbladet uppmärksammade. Även myten om 
export och turist-myten är avfärdad; Vare sig Business Sweden eller Regeringen använder en 



antidemokratisk statschef som en del av sin exportstrategi, av naturliga skäl. Thomas Lyrevik har i 
sin bok ”Den Kungliga Kleptokratin” visat på Republiken Tysklands president har inte samma 
behov till representationskostnader, trots att Tyskland är ett mycket större land. I republiken 
Sverige kan vi skilja på privata och statliga kostnader.  

Varför ska vi medborgare som skattebetalare betala för en enda familjs osannolika privata lyx-
konsumtion i flera generationer, som är långt ifrån vad en vanlig medborgare kan leva? Att en 
enda familj ärver arbetet som statschef med allt vad det innebär av lyxliv strider mot alla 
fördelningspolitiska mål och värderingar som Socialdemokraterna har, förutom demokratins 
grunder. 

Kostnaderna för monarkin-det vill säga; en enda familjs lyxliv- kan bli till många undersköterskor 
och lärare som vi kunde lägga på välfärden istället för att gynna en enda, vit, kristen, hetero-
familj, år 2020. Det måste socialdemokratin verka för, istället för att hålla en familj under 
armarna. 

Samtidigt får en del av Hovets anställda eller vänner till kungen bo i de trehundra lägenheter som 
en ”kung” förfogar över på Djurgården, till gynnsamma priser i ett enastående läge, vilket gör de 
till moderna livegna. Å andra sidan är de gynnade, som gör att de kan hoppa förbi bostadsbristen 
i Stockholm; genom en avart av hur statens fastigheter förmedlas, som är ett allvarligt avsteg från 
likabehandlingsprincipen och jämlikhet i praktiken. Åter ett praktiskt exempel av vad monarkin 
innebär för demokratin och medborgarna som vi inte kan blunda för längre. Mänskliga rättigheter 
är inget vi ska folkomrösta om. Vi ska leva upp till våra ord, partiprogram och portalparagrafen i 
Sveriges grundlag, RF I kap, 2§ om alla medborgares samma rättigheter och lika värde och på så 
sätt är frågan om att Sverige ska bli republik enkel. Det gäller bara att bestämma sig och att vi står 
upp och kämpar för våra värderingar och genomför demokratins grunder. Vi har redan bestämt 
oss. Det är därför en enkel berättelse att berätta om. Nu ska vi se till att republiken Sverige blir 
verklighet och ta det sista steget för att bli en fullvärdig demokrati, som redan Finland, Island och 
de flesta länder inom EU har blivit. De flesta länder gjorde denna demokratiska resa under 1900-
talet. Då kan Sverige inte stanna kvar i den mörka medeltiden, med avtal som är ingångna och 
bygger på maktförhållanden från 1809, alltså från anti-demokratisk tid. 

Monarkin är en skam för demokratin då den är emot demokratins grunder, och vi 
socialdemokrater kan inte låtsas blunda för detta längre. Vi kan inte vifta med flaggan för 
mänskliga rättigheter i FN, medan vi på hemmaplan i själva verket har motsatsen; en cancersvulst 
mitt i vår demokrati, som urholkar rättsstatens alla grundläggande principer. Vi har i vår grundlag 
en lag som gäller en enda familj, medan i en rättsstats är det förbjudet att lagstifta om individer. 
Vi kan inte ha skygglappar på oss och låtsas som om vi inte vet om hur monarkin bryter mot 
demokratins grunder, och fortsätta att låtsas som om det är oproblematiskt, år 2020. 

Vi måste visa att socialdemokratin och demokratin har verktygen och styrkan att förändra och 
reformera Sverige och de mycket små steg som har tagit för att fasa ut monarkin, är alldeles 
otillräckliga och oacceptabla. Med dagens reformtakt skulle vi aldrig lyckas avskaffa denna 
odemokratiska institution. 

Monarkin är motsatsen till jämlikhet. Hela arbetarrörelsen, i partiprogrammet sedan hundra år 
såväl som LO har redan tagit ställning för framtiden, ett Sverige där alla medborgare har samma 
rättigheter och för republiken Sverige. Nu måste vi göra politik av våra värderingar och bygga 
framtidens demokrati, för framtiden är redan är här. Vi Socialdemokrater måste därför omgående 
se till att aktivt stötta kampen för att fasa ut dagens system med ett handslag för framtiden. Då 
dagens regent skulle kunna avlida snart, så är det hög tid för att förbereda denna avgörande 
 

 

Jag yrkar att 



1. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att öka trycket i frågan att Sverige måste bli en jämlik 
demokrati på riktigt, en republik, politiskt och inleder detta arbete senast 2021. 

2. Socialdemokraterna aktivt tar ställning för att driva att Sverige blir en jämlik republik för alla 
medborgares samma rättigheter och lika värde, så att alla svenska medborgare i län/kommun 
XYZ kan bli Sveriges statschef i framtiden, oavsett namn, läggning, religion eller bakgrund. 

3. Socialdemokraterna bedriver studiecirklar i detta, för att debattera vilken slags republik som vi 
ska bli när vi har fasat ut monarkin med ett schysst handslag. 

4. Socialdemokraterna utreder vilken slags republik vi ska ta ställning för att arbeta för att Sverige 
blir; a. en (direktvald. typ finsk president (som gradvis har fått minskande makt., alternativt, b. en 
tysk modell (indirekt val. med mer representativ roll, eller c. om statsministern och/eller 
talmannen ska fylla rollen som Sveriges statschef. 

5. Socialdemokraterna utreder ur diskrimineringsperspektivet på hur monarkin slår mot 
medborgare som kommer från olika platser i landet, som inte är kristna, heterosexuella, och inte 
hör till den s.k. ”kungafamiljen” Bernadotte, som grundlagen anger  

6. Socialdemokraterna driver att Riksrevisionen ska få ett utökat mandat för att se till att Hovet 
och alla kungliga fonder; stiftelser ska bedrivas enligt vanliga redovisningsprinciper; samt anses 
som vanliga statliga myndigheter som handhar statens skattemedel: 

7. Stockholms arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F3 
För demokratin, ett handslag för framtiden, alla medborgares samma rättigheter och 
offentlighetsprincip i Sverige, republik 
Bergström, Ulf 
 
Denna motion är för ett handslag för framtiden och demokratin; ett Sverige för alla medborgares 
samma rättigheter på riktigt, där vi fasar ut monarkin och tar det sista steget för att göra Sverige 
till republik. 

En omröstning på ABF/Tiden 2019 visade att i den hundrahövdade publiken var ordet 
”jämlikhet” det ord som mest sammanfattade socialdemokratins värderingar. Jämlikhet kan inte 
år 2020 innebära att en enda vit, kristen, hetero-familj, ska ärva arbetet som Sveriges statschef. 
Det strider mot alla de värderingar som vi socialdemokrater stridit för under en lång tid. 
Samtidigt har tankarna om att förverkliga Olof Palmes ord ”blott ett penndrag” skulle kunna ta 
bort monarkin som en plym inte alls skett. Snart femtio år sedan Palmes ord och 
Torekovskompromissen så har väldigt lite hänt i fråga om vår demokratis grunder, samtidigt som 
vi har kunnat genomföra en mängd andra reformer. Samtidigt är Sverige 2020 är inte samma som 
Sverige 1971. Mycket har hänt; värderingarna har ändrats och allt färre blir det Vilhelm Moberg 
beskrev som normalt vettiga personer drabbas av fjäsk inför kungligheter, och kunglig strålglans 
och tappar sin intellektuella kapacitet och värderingar. 

I det följande listar vi upp några av de argument som inte bara är principiella om demokratins 
grunder, utan visar på några av de ekonomiska, demokratiska, juridiska, rättsstatliga och 
arbetsrättsliga undantag från rättsstatens principer som monarkin leder till och varför 
Socialdemokratin på alla nivåer därför måste leva upp till demokratins och kämpa för sina egna 
politiska värderingar om alla medborgares samma rättigheter och lika värde; och demokratins 
grunder på riktigt, om vi ska överleva som parti. 

Arbetsrättsligt 

Att Sverige ska bli en republik, där alla medborgare har samma rättigheter, är en fråga som 
rymmer arbetsrättsliga aspekter. de anställda i Hovet t.ex. inte faller under LAS. Denna bristande 
arbetsrätt har även allvarliga demokratisk konsekvenser, då Hovets anställda har inte 
meddelarskydd, och är inte heller tvungna att säga sanningen och vara neutrala, eftersom Hovet 
inte anses vara en myndighet och mycket av verksamheten bedrivs genom stiftelser eller andra 
organisationsformer som gör inte granskning möjlig. 

Statens grundläggande värderingar 

En antidemokratisk statschef. Vi har en statschef som aldrig har avgivit och inte heller kan avge 
en ämbetsförklaring till demokratins grunder-om alla medborgares samma rättigheter och lika 
värde. Detta är fakta. Vi har alltså en statschef och ”kronprinsessa” i Sverige, som är emot 
demokratins grunder, år 2020. 

Dubbelmoral om demokratins värderingar om jämlikhet och alla medborgares samma rättigheter. 
Samtidigt måste samtliga lärare i kommunerna, samt tjänstemän i stat, regioner, landsting och 
kommuner, brandmän, läkare, sjuksköterskor, poliser och militär, lyda statens grundläggande 
värderingar. Det betyder att i skolan tvingas lärarna att lära ut dubbelmoral om demokratins 
grunder till våra barn, trots att minsta barn inser att prinsar och prinsessor hör hemma i sagornas 
värld, år 2020. 

Inom vården tvingas läkare och sjuksystrar i praktiken se till att de ”kungliga” hoppar vårdköer 
till exempel vid förlossningar. 



De som har gjort militärtjänst av de kungliga barnen kommer in på eftertraktade utbildningar 
inom marinen utan tester, till tjänster som de aldrig annars skulle ha kunnat kvalificerat sig för 
annars på grund av kända, individuella tillkortakommande, som andra medborgare diskvalificeras 
för i det militära. 

Kungabarnen kommer in och får tjänstgöra på UD och FN, utan att göra de vanliga 
uttagningsproverna som andra kvalificerade svenska medborgare måste göra för att få dessa 
eftertraktade. Jämlikheten vad det gäller utbildning och tillgång till statens resurser sätts alltså 
aktivt ur spel, till förmån för att gynna en enda familjs barn, så att vi har A/B-medborgare, ett 
kast-system i vår grundlag, i Sverige, år 2020. Det är inte bara skamligt utan rättsvidrigt med en 
gräddfil för en ”kunglig” familj, baserat på arv och gener. Denna dubbelmoral om våra 
grundläggande demokratiska värderingar kan inte vi socialdemokrater låtsas blunda för längre, år 
2020, och låta fortgå, som om det vore bra eller acceptabelt. 

Kunglig motstånd mot offentlighetsprincip ger korruption 

Demokratins grunder att kunna granska våra makthavare urholkas även när vi inte kan få en 
redovisning av Hovet och Hovstaterna av kostnaderna för monarkin. Tvärtom kunde inte ens 
Riksdagen få en översikt av de kungliga finanserna. När Riksdagen ca 1995 bad om att få ökad 
redovisning så lade istället kungen alla juridiska organ till att bli ideella stiftelser, utan insyn. Den 
något utökade redovisning som sker idag sedan 2013 är enbart översiktlig, utan detaljer och utan 
kontrollmöjligheter, då vare sig Riksdagen och eller Riksrevision kan granska eller faktiskt 
kontrollera de ekonomiska transaktionerna. Vanliga offentlighetsprincip inte gäller för 
kungahuset och denna del staten. Vi har alltså ett allvarligt undantag i vår demokrati. Kungahuset 
har alltså en stark informell makt, av auktoritet, som gjorde att Riksdagen accepterade 
överflyttningen till ideella stiftelser, samt genom att förfoga över ett ständigt ökande antal 
stiftelser som staten måste få kontroll över, istället för att de ska vara en enda familjs organ för att 
själva välja subjektiv välgörenhet, som syftar till att öka sin egen legitimitet. Genom att ingen 
insyn finns, gynnar detta system en systematisk korruption av hur våra skattemedel används. 
Kungen har offentligt sagt att han inte vill redovisa ”hur många korvar jag har köpt”. Detta visar 
vår ärvda statschefs ärliga och skrämmande inställning till offentlighetsprincipen, en av 
demokratins grundstenar för att kunna granska hur skattemedlen används, samt att monarkin 
avviker från demokratins principer om insyn, kontroll och gällande redovisningsprinciper. 

Lagen om offentlig upphandling gäller inte för Hovet, och det ger upphov till ett system som 
motverkar konkurrens och ett effektivt användande av skattemedel, samt ger möjlighet till 
vänskapskorruption, samt konkurrensfördelar för vissa företag, som är omöjligt i både andra 
delar av statsförvaltningen och i företagsvärlden. På samma sätt gynnar kungafamiljen olika 
organisationer, företag och stiftelser, genom eget valda uppdrag, då de inte har någon roll att fylla, 
utan kan själva välja vad de lägger sin tid på, samt genom att ge uppdrag i styrelser. 

Hela den kungliga organisationen är uppbyggd för att vara oöversiktligt. Kungens organisation 
liknar mer ett skalbolag som gör en översikt och kontroll omöjlig för Riksdagen och 
Riksrevisionen. Därtill förekommer personkopplingar mellan vilka som sitter i styrelser, fonder 
och stiftelser, samt deras tillsättningar, som aldrig skulle accepteras för andra delar av statens 
verksamhet. Därför måste vi se till att monarkins organisation och status ändras, samt fasa ut den, 
för att ”Vi ska vända på varje sten så att varenda skattekrona används på allra bästa sätt”, som 
finansminister Magdalena Andersson har sagt. Då ska vi leva upp till det. Rent praktiskt kan vi då 
inte ha en stat i staten, ett kungahus utan redovisningsplikt, utan detta undantag i vår demokrati 
måste ändras. 

Kostnader för en antidemokratisk statschef 

Republikanska föreningen har visat att monarkin kostar, med medvetet lågt räknade siffror, minst 
fyra gånger mer än den demokratiskt folkvalde republiken Finlands president, inklusive 
presidentvalskostnader, vilket både DN och Aftonbladet uppmärksammade. Även myten om 



export och turist-myten är avfärdad; Vare sig Business Sweden eller Regeringen använder en 
antidemokratisk statschef som en del av sin exportstrategi, av naturliga skäl. Thomas Lyrevik har i 
sin bok ”Den Kungliga Kleptokratin” visat på hur den svenska monarkin systematiskt privatiserar 
apanaget, genom att köpa smycken, kläder och konst, vilket republiken Tysklands president inte 
gör, trots att Tyskland är ett mycket större land och inte har samma behov av representation. 

Varför ska vi medborgare som skattebetalare betala för en enda familjs osannolika privata lyx-
konsumtion i flera generationer, som är långt ifrån vad en vanlig medborgare kan leva? Att en 
enda familj ärver arbetet som statschef med allt vad det innebär av lyxliv strider mot alla 
fördelningspolitiska mål och värderingar som socialdemokraterna har, förutom demokratins 
grunder. 

Kostnaderna för monarkin - en enda familjs lyxliv - kan bli till många undersköterskor och lärare 
som vi kunde lägga på välfärden istället för att gynna en enda, vit, kristen, hetero-familj, år 2020. 
Det måste socialdemokratin verka för, istället för att hålla en familj under armarna. 

Samtidigt får en del av Hovets anställda eller vänner till kungen bo i de trehundra lägenheter som 
en ”kung” förfogar över på Djurgården, till gynnsamma priser i ett enaståenede läge, vilket gör de 
till moderna livegna. Å andra sidan är de gynnade, som gör att de kan hoppa förbi bostadsbristen 
i Stockholm; genom en avart av hur statens fastigheter förmedlas, som är ett ett allvarligt avsteg 
från likabehandlingsprincipen och jämlikhet i praktiken. Åter ett praktiskt exempel av vad 
monarkin innebär för demokratin och medborgarna som vi inte kan blunda för längre. 

Presidenten i Tyskland har inte representationsomkostnader som den svenska ”kungafamiljen” 
har. I republiken Sverige kan vi skilja på privata och statliga kostnader. 

Mänskliga rättigheter är inget vi ska folkomrösta om. Vi ska leva upp till våra ord, partiprogram 
och portalparagrafen i Sveriges grundlag, RF I kap, 2§ om alla medborgares samma rättigheter 
och lika värde och på så sätt är frågan om att Sverige ska bli republik enkel. Det gäller bara att 
bestämma sig och att vi står upp och kämpar för våra värderingar och genomför demokratins 
grunder. Vi har redan bestämt oss. Det är därför en enkel berättelse att berätta om. Nu ska vi se 
till att republiken Sverige blir verklighet och ta det sista steget för att bli en fullvärdig demokrati, 
som redan Finland, Island och de flesta länder inom EU har blivit. De flesta länder gjorde denna 
demokratiska resa under 1900-talet. Då kan Sverige inte stanna kvar i den mörka medeltiden, med 
avtal som är ingångna och bygger på maktförhållanden från 1809, alltså från anti-demokratisk tid. 

Monarkin är en skam för demokratin då den är emot demokratins grunder, och vi 
socialdemokrater kan inte låtsas blunda för detta längre. Vi kan inte vifta med flaggan för 
mänskliga rättigheter i FN, medan vi på hemmaplan i själva verket har motsatsen; en cancersvulst 
mitt i vår demokrati, som urholkar rättssstatens alla grundläggande principer. Vi har i vår 
grundlag en lag som gäller en enda familj, medan i en rättsstats är det förbjudet att lagstifta om 
individer. Vi kan inte ha skygglappar på oss och låtsas som om vi inte vet om hur monarkin 
bryter mot demokratins grunder, och fortsätta att låtsas som om det är oproblematiskt, år 2020. 

Den förhärskande rädslan mot överhögheten och rädslan för att förlora röster får och kan inte 
vara ledande för socialdemokratisk politik i fråga om grundläggande, demokratiska värderingar. 
Socialdemokratisk politik kan inte vara och bygga på taktisk ynkedom. Vi kan kompromissa om 
mycket i politik, men inte om våra värderingar och demokratins grunder. Därför kan inte 
Torekovskompromissen fortsätta att gälla, utan vi måste upphäva den, då den bryter mot 
demokratins grunder. Nu har täckelsen fallit; vi har insett att kejsaren är naken. Då måste vi 
socialdemokrater agera enligt våra värderingar, då allt annat vore en politisk katastrof både för oss 
själva och för demokratin. 

Vi måste visa att socialdemokratin och demokratin har verktygen och styrkan att förändra och 
reformera Sverige och de mycket små steg som har tagit för att fasa ut monarkin, är alldeles 
otillräckliga och oacceptabla. Med dagens reformtakt skulle vi aldrig lyckas avskaffa denna 
odemokratiska institution. 



Monarkin är motsatsen till jämlikhet. Hela arbetarrörelsen, i partiprogrammet sedan hundra år, 
såväl som LO och fackföreningsrörelse har redan tagit ställning för framtiden, ett Sverige där alla 
medborgare har samma rättigheter, och för republiken Sverige. Nu återstår att göra politik av våra 
värderingar och bygger framtidens demokrati, för framtiden är redan är här. Vi Socialdemokrater 
måste därför omgående se till att aktivt stötta kampen för att fasa ut dagen system med ett 
handslag för framtiden. Då dagens regent kan avlida snart, så är det hög tid för att förbereda 
denna avgörande reform för demokratins förtroende, för ett jämlikhet samhälle, på riktigt, där 
alla svenska medborgare har samma rättigheter och lika värde-för det är demokratins grunder och 
kärna. 

Nu krävs det att Socialdemokraterna i regeringsställning går från ord till handling och snarast 
startar det brådskande reformarbete som krävs för att göra republiken Sverige till verklighet. 

Jämställdhet och #MeToo 

Kulturmannen förgrep sig på kronprinssessan, men Hovet valde att agera i tysthet om detta. 
Detta möjliggjorde att den dömde Kulturmannen kunde fortsätta med sina övergrepp mot en rad 
andra kvinnor. Det är inte acceptabelt att Sveriges statschef inte aktivt och öppet ingriper mot 
Svenska Akademien och andra, utan istället länge mörkade denna händelse. Nästan den ende 
kulturperson som har belyst detta är Bob Hansson och en av författarna till ”Den ovillige 
monarken”. Det är dags att vända blad för monarkin även av jämställdhetsskäl. Vi ska inte ha en 
kvinnlig statschef som ärver sitt arbete, på grund av sitt efternamn och sina gener, och som är 
emot demokratins grunder om alla medborgares samma rättigheter, vi ska ha en statschef som är 
kvalificerad och som har förtjänat sitt arbete, oavsett kön. 

Kultur och vetenskap 

Kultur och vetenskap smittas av att vara ekonomiskt beroende av olika stiftelser, utmärkelser, 
priser, titlar, och bidrag som ofta kommer ifrån den allt större gruppen självpåtagna, subjektiva 
välgörenhets-organisationer utan insyn som är instiftade av kungen eller någon annan ur klanen 
Bernadotte. 

Många organisationer vågar inte eller har inte kraft att sätta emot när en kunglig förfrågan 
kommer om att få träffa dem. Det kan gälla såväl RFSL, Teaterförbundet eller t.ex. 
FolkOchKultur, som enbart har att organisationer som står för demokrati och allas lika värde och 
rättigheter får medverka-men väljer att blunda för att Sveriges statschef är motsatsen till detta. 
Redan har de svenska sedlarna enbart bilder på svenska medborgare som har presterat själva, 
Astrid Lindgren, Bergman, med flera, och inte en kung som har ärvt sitt arbete. På liknande sätt 
har frimärken har nästan enbart bilder på svenskar som har presterat inom film, idrott, kultur, 
musik samt natur. Detta visar vägen framåt; att vi inte längre kan hylla en dynasti, likt i Saudi, eller 
Nordkorea, där en enda familj för evigt ska ärva arbetet som Sveriges statschef. 

Sveriges radios sittande VD Cecilia Benkö accepterar en utmärkelse av just den makt och 
institution som de ska granska. Det är ett bevis på hur utmärkelser måste göras av andra än 
statschefen. De på tjänstemannanivå har utrett skattefrihet för kungens stiftelser, eller t.ex. på 
Statens Fastighetsverk, har tilldelats kungliga utmärkelser, på ett sätt som skulle ses som 
korruption i vilken annan demokrati som helst. 

Socialdemokratin måste se till att kulturen, vetenskap och förvaltning görs oberoende från 
monarkin. Det innebär att alla stiftelser som har kopplingar till Hovet och kungahuset görs 
oberoende av detta, för att vi ska ha en fri demokrati, samt att alla utmärkelser, titlar och priser 
frikopplas från monarkin, då vi inte längre kan stötta och acceptera ett system med en statschef 
som har ärvts sitt ämbete och är emot demokratins grunder om alla medborgares samma värde. 
Därtill bör statliga institutioner, fonder och stiftelser på sikt se över för att kunna fasa ut och 
ändra sina namn och stryka ordet ”kunglig” i sina namn, vilket ofta redan skett; på webbsidor och 
på fronten av t.ex. Operan finns inget ”kungliga” längre, eftersom allt färre ville bli associerade 
med en anti-demokratisk institution. 



Demokrati 

Vi socialdemokrater ska visa att vi har kraften att ta itu med detta handslag för framtiden, för 
motsatsen vore katastrofal, om vi skulle visa oss oförmögna, impotenta att faktiskt ta itu med 
denna fråga, och fortsätta att blunda. Den f.d. socialdemokratiska statssekreteraren Thomas 
Lyreviks omfattande bok” Den Kungliga Kleptokratin”, är motsvarande Sveriges Panamapapers, 
fast om statschefen och statsförvaltningen. Hans bok gör att vi inte längre kan låtsas blunda för 
vad monarkin innebär för demokratin och rättsstaten, vare sig för dess kostnader, eller för 
monarkins verkningar på rättsstaten och för medborgarnas rättigheter. 

Juridiskt 

Barnkonventionen ska ge alla barn samma rättigheter och har blivit svensk lag. Ändå har sedan 
1971 alla SOU:er (Statens Offentliga Utredningar) ständigt inskrivet att statsskickets grunder får 
inte utredas eller beröras. Vi har alltså ett praktiskt tankeförbud för Riksdagen för att utveckla 
demokratin demokratiskt som om den vore statisk. Dessa skrivningar gällde även för 
Barnkonventionen och utredningen om dess konsekvenser. Är ens monarkin laglig? Är det inte 
grundlagsöverträdelse med monarki, då konsekvenserna av monarki är att den strider mot alla 
andra svenska barns rättigheter. Att den strider mot en ”kunga”-familjs barns rättigheter är 
uppenbart; de har ingen rätt till privatliv, utan är ständigt bevakad av medierna i varje generation, 
de har inget efternamn utan enbart ett klannamn (Bernadotte) som Skatteverket öppet medger att 
därmed bryter mot namnlagen för de här barnens skull, de har inte religionsfrihet, de kan inte 
välja fritt sin framtid, med mera. För att Madeleine skulle kunna bo utomlands med sina barn var 
kungen tvungen att ändra -eller i vart fall kungöra-grundlagen har inte ändrats, utan han 
meddelade bara sin åsikt, samtidigt som han sa att han kan ändra detta närsomhelst, i framtiden, 
eventuellt. Det vill säga vem som möjligen ska kunna ärva arbetet som Sveriges statschef skulle 
en enda person kunna avgöra. Detta visar på monarkins orimliga konsekvenser, mot vad vanliga 
medborgares rörelsefrihet. 

Men Barnkonventionen berör inte ”bara” dessa handfull ”kungabarns” rättigheter, utan samtliga 
svenska barn och medborgares rättigheter, då deras möjligheter i livet begränsas. Ge alla svenska 
barn och medborgare rättigheten att kunna drömma om och kunna kvalificera sig till att bli 
Sveriges statschef. Det är jämlikhet och socialdemokratisk politik på riktigt, för 2020-talet. 

Vad är det för monark och kronprinsessa som låter sina barn väga upp till detta-vad har de för 
demokratiska värderingar och tankar om sina barn? Självfallet har de svårt att bryta sina 
traditioner och familjs historia, det måste ligga på politiken att bestämma hur Sveriges ska styras, 
och vi kan inte vänta i ytterligare tvåhundra år på att de ska ta ställning för demokrati och 
mänskliga rättigheter och abdikera. 

Monarkin gynnar enbart en familjs barn genom dess gener, det vill säga det stinker av arv genom 
gener från en mörk tid, som inte är förenligt med demokratins grunder, utan tvärtom dess 
motsats, fascismens tankar. 

Ett ärvt ämbete. Ska en arbetarunge kunna bli Sveriges statschef? Ska alla medborgare kunna bli 
Sveriges statschef kan bara besvaras med ett ”ja”. Sveriges statschef ska och kan inte längre 
tillsättas genom arv, i sängkammaren. Sverige kan inte vara en spermiedemokrati, där en framtida 
statschef ska avlas fram genom en obruten blodslinje i sängkammaren. Det är inte bara skamligt 
för Sveriges anseende att vi ännu har det så, och låtsas blunda för det, utan det är i strid mot 
demokratins grundläggande värderingar om alla medborgares samma rättigheter och lika värde, 
oavsett namn, läggning, religion eller bakgrund. Allt fler känner denna skam för att vi låtsas 
blunda för framtiden och gynnar en enda familj, som är ett rättsvidrigt avsteg från demokratins 
principer. 

Psykologiskt och medicinskt bör Socialdemokratin arbeta för att skydda alla barns rättigheter, och 
därför se till att utreda hur kungabarnen påverkas av att få en världsbild där just de måste vara 
och bli Sveriges statschef, samt att växa upp med ständiga dödshot genom livet och beväpnade 



SÄPO-vakter i generation efter generation, och att de samtidigt därmed ges bilden av att inga 
andra svenska medborgare kan vara kvalificerade till arbetet som Sveriges statschef, utan att just 
de är speciella. 

Värderingar och trovärdighet 

Politik bygger på värderingar. Värderingar måste omsättas i politiska handlingar och skarpa 
politiska förslag, för att parti ska vara trovärdighet och förtjäna medlemmar och väljarnas stöd. 
När vi firar nu demokratins införande måste vi även se bristerna i dagens system, hundra år efter 
demokratins födelse och ta nästa steg. 

Ett handslag för framtiden brådskar 

Jo, det är inte bara möjligt, det är absolut nödvändigt att Sverige blir republik, för att ge svenska 
barn hopp om framtiden och för demokratins framtid, där alla medborgare har samma 
rättigheter, där vi har en statschef som är för demokratins grunder och inte antidemokrat, och där 
offentlighetsprincipen gäller för statens verksamhet, precis som vanligt. 

· Republikanska förenings studie från 2011 visade att enbart 21 av paragrafer av 75 behöver 
ändras i vår grundlag för att stryka ”kung”. 

· I Aftonbladet 2019, efter att ”kungabarnen” skulle slippa vara ”kungliga” visade en (online) 
undersökning i oktober 1019 av 178.000 deltagande, att hela 46% var för republik och enbart 
54% var för monarki. Detta är sannolikt den största undersökning som någonsin har skett. Vad 
hade resultatet blivit om frågan istället hade varit ”Är du för demokratins grunder-alla 
medborgares samma rättigheter och lika värde-republik; eller vill du att en enda vit, kristen 
hetero-familj ska gynnas i grundlagen”? 

· I december 2019 visade en YouGov-undersökning att ”samhällsnyttan” av ett kungahus 
hamnade i botten, på plats 28/30 samhällsinstitutioner. 

· Vi är alltså mycket närmare vändpunkten än vad många tror. Vi socialdemokrater har därför ett 
moraliskt ansvar för demokratin, för barnens framtid, för medborgarnas rättigheter och har allt 
att vinna på att ta tag i denna fråga, för att visa på trovärdighet i våra värderingar. Och vi kan visa 
att denna fråga är viktig för demokratin, samt att vi inte blundar för framtiden, utan tvärtom 
arbetar för den. Vi kan visa att socialdemokratin har en vision, om framtiden, och kraft att bygga 
en demokratisk framtid för Sverige. ”Yes we can!” 

För att låna Anna Linds ord; ”Uppgivenhet är vår värsta fiende.” Vi kan visa att socialdemokratin 
är dynamisk, att vi har kraften att ta oss an utmaningar, att vi inte blundar för och absolut inte 
förminskar frågan om alla medborgares samma rättigheter med det svaga motargumentet att ”det 
finns så många andra viktigare frågor”. Vi ska visa att demokratin inte är statisk. Om inte 
demokratins grunder, om alla medborgares samma rättigheter och lika värde är viktig-vilken fråga 
är då viktigt, när vi har kraft att debattera en mängd andra, mindre ”cykelställs”- frågor under 
femtio år? Hur ska vi då ska framtidshopp för socialdemokratin, våra barn, och ungdomen om 
demokratin? 

Att Sverige blir republik är alltså inte fråga om ”om”, utan ”när”. Vi kan inte längre sticka 
huvudet i sanden, som DN, SVD, AB, och andra har skrivit i frågan ”när till och med de kungliga 
börjar att hoppa av”, ”Kungen vek ned sig för Riksdagen-rimligt av ekonomiska och humanitära 
skäl”,”Nu brakar hela kungahuset samman. Bra låt det damma hela vägen till Sverige”. ”Hur 
många kungligheter klarar monarkin”, ”Hopplöst omodernt att vara prins eller prinsessa 2020, 
”Bye, bye Buckingham, monarkin har börjat att montera ned sig själv”. ”Det är som att dagens 
kungligheter är avlönade i antal likes” Innan corona-krisen var det ett stort, overöverträffat antal 
ledare, krönikor och insändare runtom i landet som pekade på att Sverige måste bli republik, när 
till och med kungliga i både Sverige och Storbritannien själva väljer att avgå. Coronakrisen har 
ännu tydligare visat att vi är i en annan ny tid än 1971, där de kungliga inte har en roll att fylla, 



utan hur de desperat försöker fylla sin tid med egen-vald välgörenhet för att ge sig själva 
legitimitet. 

Enbart för att en svag majoritet ännu är för monarkin, så är det inte anledning för att låtsas som 
om att allt är bra, eller att vi inte ska driva på för mänskliga rättigheter för alla medborgare i 
Sverige. Tvärtom måste vi avslöja monarkin som antidemokratisk och att vi därför inte längre kan 
acceptera detta gynnande av en enda familj. Vi ska vara medvetna om att Hovet inte lyder 
sanningsplikt, och att de har enorma resurser till sitt förfogande, både i sina egna kanaler och 
genom sitt starka informella inflytande. Monarkin är en avart och undantag som bryter mot 
rättsstatens grunder och därför stinker i vår demokrati. Allt fler medborgare inser att det 
verkligen är så, och att vi därför inte längre kan låtsas blunda för att vår demokrati allvarligt 
urholkas. Ju längre vi låtsas blunda för denna laglösa motsats till demokrati-mitt i dess centrum, 
till förmån för en enda familj. Det parti och politiker som fortsätter att låtsas blunda för 
framtiden och sviker sina egna värderingar och demokratin, istället för att stå på rätt sida av 
historien. Det handlar alltså både om socialdemokratins, demokratins och medborgarnas framtid 
och det är akut att vi agerar. ”När nu drömmen om demokrati i Sverige är ute ur flaskan går den 
inte att stoppa tillbaka. ” har Ronny Ambjörnsson skrivit. Låt oss socialdemokrater visa det, 
genom att visa demokratins styrka, genom att ge barnens framtid hopp och låt oss hedra våra 
värderingar, genom att aktivt leva upp till dem. Med tanke på det två ”kungliga revolutionerna”, 
för frihet, och för alla medborgares samma rättigheter måste vi agera: 
 

 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att öka trycket i frågan att Sverige måste bli en jämlik 
demokrati på riktigt, en republik, politiskt och inleder detta arbete senast 2021. 

2. Socialdemokraterna aktivt tar ställning för att driva att Sverige blir en jämlik republik för alla 
medborgares, så att alla svenska medborgare i län/kommun XYZ kan bli Sveriges statschef i 
framtiden, oavsett namn, läggning, religion eller bakgrund. 

3. Socialdemokraterna bedriver studiecirklar i detta, för att debattera vilken slags republik som vi 
ska fasat ut monarkin med ett schysst handslag. 

4. Socialdemokraterna utreder vilken slags republik vi ska ta ställning för att arbeta för att Sverige 
blir; a. en (direktvald. typ finsk president (som gradvis har fått minskande makt., alternativt, b. en 
tysk modell (indirekt val. med mer representativ roll, eller c. om statsministern och/eller 
talmannen ska fylla rollen som Sveriges statschef. 

5. Socialdemokraterna utreder ur diskrimineringsperspektivet på hur monarkin slår mot 
medborgare som kommer från olika platser i landet, som inte är kristna, heterosexuella, och inte 
hör till den s.k. ”kungafamiljen” Bernadotte, som grundlagen anger. 

6. Socialdemokraterna driver att Riksrevisionen ska få ett utökat mandat för att se till att Hovet 
och all kungliga fonder; stiftelser ska bedrivas enligt vanliga redovisningsprinciper; samt anses 
som vanliga statliga myndigheter som handar statens skattemedel: 

7. Stockholms arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Katarina s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F4 
Förbättrad demokrati inom S – Slopa särställningarna i beslutsorganen 
Wohlner, Elis 
 
Den första meningen i partiets stadgar lyder ”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på 
demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt.” [motionärens emfas] I nuläget, 
inom själva partiet, lever vi inte upp till dessa fina ord. En minoritet av medlemmarna ges större 
värde och större rätt än alla andra.  

89 000 medlemmar organiseras huvudsakligen i geografiska och fackliga/arbetsplatsbaserade 
föreningar. Därutöver finns ett brett spektrum av olika identitets- eller intressebaserade 
föreningar. Många medlemmar är medlemmar i flera föreningar. Problemet ligger i att i stadgarna 
fem grupperingar (Kvinnoförbundet, SSU, S-studenter, Tro och solidaritet, samt HBT-S) med 
högst ca en femtedel till en fjärdedel av alla medlemmar har fått en särställning som ger tillgång 
till partiets centrala beslutsorgan – kongressen, styrelsen, och arbetsutskottet – med rätten att 
närvara och med förslags- och yttranderätt. Dessa fem grupperingar tillsammans omfattar högst 
ca 20-25 % av partiets medlemmar.  

Historiskt fanns goda skäl till denna ordning, t ex när kvinnorna inte fick ’plats’ i partiet, men i 
dag är systemet förlegat och klart odemokratiskt.  

Kvinnoförbundet, SSU, och andra skulle fortsätta som starka organisationer inom partiet. I stället 
för ”sidoorganisationer” med speciella rättigheter kunde partiet kanske upprätta ett slags ”forum” 
för alla identitets- eller intressebaserade föreningar som inte är geografiskt-, fackligt-, eller 
arbetsplatsbaserade. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen 2021 tillsätter en organisationsutredning med uppdraget att se över stadgarna 
för att avveckla de speciella rättigheter som dagens fem sidoorganisationer erhåller och i stället 
utveckla ett Forum för alla identitets- och intressebaserade föreningar; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen avslagen av föreningarna och skickas därför in som enskild 
Kungsholmens s-förening, Seniorsossarnas s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F5 
Förtroendevaldas lön och mandattid 
Britton, Sven 
 
Våra främsta förtroendevalda bör ha god kontakt med arbetslivet och i möjligaste mån avspegla 
det arbetande folket. Det rör sig om ett förtroendeuppdrag och inte en tillsvidareanställning. Lön 
och förmåner som är betydligt bättre än på arbetsmarknaden som helhet sticker i ögonen och 
riskerar att minska ledamotens ambition att återgå till vanligt yrkesarbete. Lång frånvaro från 
arbetsmarknaden försvårar också återinträdet. Det är angeläget att rotationen uppehålles så att så 
många som möjligt skall få möjlighet att ta sig an dessa högintressanta uppgifter under en 
begränsad tid. 
 

 

Jag yrkar att 

1. Rikdsdagsledamöter och EU-parlamentariker får en lön motsvarande dubbla genomsnittslönen 
för kvinnor i riket samt att övriga förmåner som vardera för närvarande uppbär ses över, 
utvärderas och motiveras/kompletteras. 

2. Den normala mandattiden skall vara 8 år men högst 12 år. Ytterligare förlängning skall kräva 
speciell överenskommelse mellan partiledare i respektive församling och Talman/ 
Kommissionsordförande.  

3. Motionen skickas till partikongressen 2021  
 
Motionen avslagen av föreningarna och skickas därför in som enskild 
Engelbrekts s-förening, Värtans s-förening, Seniorsossarna 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F6 
Garantera att alla vet vart vi är på väg 
Kungsholmens s-förening 
 
I en allt mer snabbfotad värld, där mycket ofta handlar om att på ett tydligt och intresseväckande 
sätt fånga upp personer på ett fåtal sekunder, så blir det första personliga mötet än viktigare. När 
det första intromötet för nya medlemmar dessutom kan vara det första besöket en person gör på 
ett socialdemokratiskt möte, så tycker vi att detta är en av partiets viktigaste löpande aktiviteter.  

När vi som ny och nygammal medlem gick den trevliga introduktionskursen var vi således 
nyfikna att höra vad framtidspartiet lyfter fram för visioner idag. Till vår besvikelse nämndes 
dock varken visioner eller särskilt mycket politik – utan snarare historia och formella hierarkier 
inom partiets olika distrikt, kommuner etc. Därför tycker vi att det behövs en genomgång av det 
stöd och material som finns för introduktionskursen för nya medlemmar. 

Det är viktigt att nya medlemmar, oavsett hemvist, ges samma möjlighet att få en tydlig och klar 
bild över partiets lokala och nationella visioner. Detta är för många introduktionen till vårt parti, 
framtidspartiet. Det är avgörande att alla medlemmar får ett starkt positivt första intryck. 

Det är samtidigt en orimlig tung uppgift för lokala representanter, att summera och precisera 
partiets värderingar baserat på det 39 sidor långa partiprogrammet från 2013 eller de politiska 
riktlinjer som täcker 38 sidor från 2017. Inte minst då tolkning och konkretisering av dessa 
dokument varken måste, eller bör, skilja sig mellan olika partidistrikt. Vi behöver därför i sann 
socialdemokratisk anda hjälpas åt! 

En mindre grupp bör ta fram ett stöd som kan avlasta lokala representanter och frigöra mer tid åt 
andra partiaktiviteter. Gruppen bör ta fram material som är standardiserat, förklarande och tydligt 
kring partiets och alla socialdemokraters vision för Sverige. Med detta kan vi underlätta för lokala 
representanter, samtidigt som alla nya medlemmar kan ges en tydlig bild av det 
socialdemokratiska partiet, dess värderingar, vision och politik – och utan tvekan förstå att de 
hamnat rätt! 
 

 

Vi yrkar att 

1. en grupp tillsätts på nationell nivå (”Välkomstgruppen”. med uppdrag att, under 2021, ta fram 
standardiserat stöd åt arbetarkommunerna för introduktionskursen 

2. det framtagna stödet och materialet måste åtminstone: 

• vara anpassat för både fysiska och digitala möten, 

• inkludera en starkt kultur- och värdegrunds-baserad introduktion kring vår 

socialdemokratiska vision för Sverige, samt 

• lära de nya medlemmarna hur de på ett enkelt och standardiserat sätt kan aktivera sig inom 
partiet. 

3. ”Välkomstgruppen” utvärderar och anger ofta detta material bör uppdateras. Förslagsvis 
vartannat år samt efter varje uppdatering av den socialdemokratiska visionen eller de 
socialdemokratiska riktlinjerna. Målbilden för detta är att gruppen ska fortsätta sitt arbete 
kontinuerligt, och att materialet aldrig ska hinna bli ”gammalt”. Samtidigt som några större 
revideringar inte bör göras i onödan för att ge lokalpolitiker möjlighet att bekanta sig med 
materialet utan onödigt tidskrävande insatser. 



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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F7 
Gödsel till gräsrötterna 
Kungsholmens s-förening 
 
En av vårt partis många styrkor är kraften i att vara många som vill utveckla vårt samhälle till det 
bättre. Jag tror att de flesta som deltagit i framtagandet av ett politiskt program eller 
rundabordssamtal i sin medlemsförening kan skriva under på att det händer något fantastiskt när 
vi tillsammans stöter och blöter våra idéer. De blir bättre helt enkelt. Dessutom kommer vi 
närmare varandra och får mer kraft i våra föreningar av de politiska samtalen. Som parti kan vi 
dock bli bättre 

på att initiera den här debatten löpande och på så vis också skapa mer debatt i partiföreningarna.  

I ett gräsrotsparti måste det vara möjligt för den enskilde medlemmen att gå på ett möte i sin 
närmaste partiförening och därigenom kunna vara med och påverka vår politik, det kan och får 
aldrig bli en angelägenhet enbart för våra förtroendevalda. För att detta ska bli verklighet behöver 
vi hjälpa partiföreningarna att få igång fler politiska samtal. För att få detta att fungera är det 
också viktigt att föreningarna upplever att deras synpunkter är efterfrågade. För att lösa detta bör 
vi som parti skapa interna strukturer för att årligen efterfråga eller idebilda kring särskilda frågor. 
Det bör vara minst ett sånt initiativ per år. Förslagsvis skulle vi under ena halvåret gemensamt 
diskutera ett politiskt sakområde och skicka med dessa tankar till organisationen, för att sedan 
låta samma område komma tillbaka som kampanj halvåret efter. På så vis skulle vi också kunna 
öka ägandeskapet för kampanjerna i partiorganisationen, samt öka kunskapen av de områden vi 
diskuterar med väljarna. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partistyrelsen tar fram en struktur för att årligen via remissförfarande eller annat lämpligt sätt 
idébilda kring specifika sakområden 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F8 
Gör nämndemannauppdraget mera attraktivt! 
Katarina Västra s-förening 
 
Nämndemannakåren fyller en viktig funktion i den juridiska processen. Att sammansättningen av 
nämndemännen speglar ett tvärsnitt av befolkningen är en förutsättning för 
nämndemannasystemets legitimitet. Detta innebär att det måste finnas goda förutsättningar för 
såväl förvärvsarbetande som studenter och pensionärer att vara nämndemän. 

Ett sätt att bredda rekryteringen är att höja arvodet. Det arvode som utgår är förnärvarande är 
500 kronor per dag. Den summan bör höjas väsentligt.  

För personer som är yrkesverksamma kan ledighet värdesättas högre än ersättning. Idag är det 
däremot tyvärr så att de nämndemän som är yrkesverksamma och tjänstgör i regioner som kräver 
mycket närvaro/tjänstgöring, börjar att förlora semesterdagar efter cirka 10 tjänstgöringsdagar. 
För en förvärvsarbetande nämndeman gör detta att de inte kommer ha möjlighet till samma 
återhämtning som sina kollegor. Förutom att detta kan det också få negativa effekter på 
nämndemannens yrkesutövning kan det också påverka relationen till arbetsgivaren, som har en 
medarbetare som riskerar att inte hinna få den återhämtning som semestern är till för. 
 

 

Vi yrkar att 

1. arvodet för nämndemän ska höjas så att det blir mer attraktivt att vara nämndeman. 

2. yrkesverksamma nämndemän inte ska förlora rätt till ledighet till följd av att de fullgör sitt 
nämndemannauppdrag och att eventuellt bortfall av semesterersättning till följd av tjänstledighet 
för att fullgöra nämndemannauppdraget kompenseras.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F9 
Inför politiskt uniformsförbud för yttrandefrihetens och demokratins skull 
Katarina S-förening 
 
De senaste åren så har extremistiska (ofta våldsbejakande) politiska rörelser stärkts i Sverige. Vem 
hade för tjugo år sedan kunnat föreställa sig att uniformerade nazister med jämna mellanrum 
skulle marschera på gatorna i såväl större städer som i mindre orter i Dalarna. Att till och med en 
demokratisk folkfest som Almedalen skulle plågas av uniformerade nazister i så pass stor 
utsträckning så att medverkande från bland annat RFSL ungdom eller judiska organisationer inte 
längre kan medverka. 

Rätten att organisera sig, rätten att få uttrycka sin åsikt är centrala i en politisk demokrati. Men är 
rätten att få göra det på ett sådant sätt att andras rätt till detta inskränks, genom hot eller hotfullt 
beteende, ovillkorlig? 

Demokratin har mött och effektivt bekämpat nazistiska grupperingar tidigare. En metod som 
med framgång använts tidigare är politiskt uniformsförbud. Redan 1933 infördes en 
”provisorisk” uniformsförbudslag. Som sedan kom att ersättas med en permanent sådan 1947. I 
den senare stagagades det att ”bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att 
utmärka politisk meningsriktning vare förbjudet. Förbud som nu avsagts avser jämväl 
uniformsdel, armbindel eller annat jämförligt i ögonen fallande kännetecken” 

För dåtidens nazister så var detta förbud ett dråpslag. Uniformerade busar tagna i tjänst hos 
nazistiska eller fascistiska våldsverkare bär gärna uniform i syfte att sätta skräck i sina 
demokratiska motståndare. Dom är försvinnande få vad gäller folkligt stöd. Men en liten grupp 
busar iförda enhetlig uniform kan lätt sätta skräck i sina demokratiskt sinnade motståndare. 

I början av 2000 talet så kom diverse rättsliga avgöranden där uniformsförbudet ansågs stå i strid 
med nazisters yttrandefrihet. Dagens verklighet visar allt tydligare att det borttagna 
uniformsförbudet med dess effekter allvarligt riskerar andra medborgares rätt att i frihet trygghet 
kunna nyttja sin demokratiska yttranderätt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen beslutar att utreda införandet av ett moderniserat politiskt uniformsförbud.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F10 
Leva som vi lär – koldioxidneutralt parti senast 2030 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Gröndal Liljeholmens S-förening 
 
Vi kallar oss för Framtidspartiet. Seriös vetenskaplig forskning lämnar inget tvivel om att 
mänskligheten så snart som möjligt måste bli av med sina koldioxidutsläpp för att kunna ha en 
framtid värd namnet. Är vi ett seriöst parti med seriösa ambitioner att leda landet och sätta vår 
socialdemokratiska prägel på vilken typ av klimatomställning vi faktiskt får, måste vi även leda i 
denna fråga. Om vi ska övertyga folket och andra relevanta ekonomiska och internationella 
aktörer om behovet av den nödvändiga klimatomställningen, övertyga väljare att 
Socialdemokraterna är rätt parti för uppdraget att styra landet genom den omställningen, samt få 
ett ännu bättre grepp på vad omställningen faktiskt kräver samt hur man kan mäta framsteg mot 
våra klimatmål, måste vi leva som vi lär. Vi måste se till att partiets egen verksamhet – oavsett om 
det handlar om resor, konsumtion eller andra klimatpåverkande aktiviteter, oavsett om det 
handlar om eget handlande eller de investeringar som partiet gör – så snart som möjligt blir 
koldioxidneutral. 
 

 

Vi yrkar att 

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

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F11 
Lita på medlemmarna – låt oss göra ett riktigt val 
Hammarbyhöjden-Björkhagens S-förening 
 
Vi hör ofta att vi har problem med att rekrytera medlemmar och att allt färre väljer att engagera 
sig i politiken. Samtidigt säger våra företrädare gång på gång att vi måste vara fler om engagerar 
sig, att vi ska synas i folkrörelserna och vara stolta över vårt partimedlemskap. Vi vill ha 
medlemmar som engagerar sig och brinner för vårt parti. 

Men vad ger vi egentligen tillbaka till våra medlemmar, utöver möjligheten att bli nominerad till 
politiska uppdrag? 

Det finns studiecirklar, medlemsutbildningar och ett och annat spännande seminarium, men i 
slutändan är det ganska skralt utöver formella beslutsmöten. Där nominerar vi till valberedningar 
som i sin tur behandlar valen bakom stängda dörrar. Allt som oftast slutar det med ett 
medlemsmöte där vi enhälligt säger ja till valberedningens förslag, även om vi inte ens vet vem 
personen i fråga är. Trots att sådana möten är vansinnigt tråkiga förväntar vi oss att 
medlemmarna ska ställa upp och offra sin fritid. 

På högre nivå så är vårt system idag ungefär lika transparent som valet av påve. Utrymmet för 
medlemmar på gräsrotsnivå att få inflytande över val av partiledare och partisekreterare är 
nästintill obefintligt. 

Systemet försvaras med att öppna processer skapar motsättningar och riskerar falangbildning i 
partiet. Visst finns det en risk för oenighet, men är det inte just en debatt som gör att politiken 
kan utvecklas? Det är dags att vi vågar lita på våra medlemmar och låter dem vara med och 
bestämma.  

Därför behöver vi ett system där våra val sker genom öppna processer. Där alla medlemmar får 
vara med och ta ställning, inte bara de som sitter i valberedningen. Låt oss börja från toppen, med 
att tillsätta partiordförande och partisekreterare genom en direktomröstning – en medlem, en 
röst, och där vi får välja mellan flera kandidater. Då får medlemmarna engagera sig i en debatt om 
partiets framtid och dessutom få faktisk makt över partiets politik, inte bara på lokal nivå. På så 
sätt stärker vi interndemokratin, medlemsengagemanget och hela partiet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. §6 Mom 2 och §7 Mom 2 i Partistadgarna för Socialdemokraterna ändras, så att 
partiordförande och partisekreterare väljs genom en öppen process där samtliga medlemmar får 
rösta direkt i ett val mellan olika kandidater i samband med partikongressen. Alla medlemmars 
röster ska vara lika mycket värda. 

2. Partistyrelsen tillsätter en extern grupp som tar fram ett förslag på hur en omröstningsprocess 
ska genomföras. 

3. Stockholms partidistrikt tar motionen som sin egen  

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F12 
Livsåskådningsneutralitet inom partiet - slopa kopplingen till svenska kyrkan 
Wohlner, Elis 
 
Bland partiets i dag ca 89 000 medlemmar finns medlemmar i svenska kyrkan, medlemmar i 
andra kristna kyrkor, medlemmar i många andra trossamfund, samt ateister och agnostiker.  

När svenska staten och svenska kyrkan var ”gifta” fram till år 2000 fanns anledning till partiets 
formella koppling till svenska kyrkan. I dag, inte, och det är odemokratiskt för partiet att 
bibehålla den formella kopplingen, i synnerhet om partiet inte också engagerar sig i mångfald 
andra livsåskådningsgrupperingar.  

De S-medlemmar som vill engagera sig i svenska kyrkan får gärna bilda en gruppering av ”S i 
kyrkan” för att tillsammans utöva sitt inflytande där. Flera andra svenska politiska partier följer 
den modellen. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen 2021 beslutar att partiets stadgar ändras för att ta bort partiets formella 
koppling till svenska kyrkan; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Seniorsossarnas s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F13 
Nämndeman - ett offentligt förtroendeuppdrag 
Gröndal-Liljeholmens S-förening 
 
Den senaste tidens fokus på krafttag mot kriminaliteten har ökat kraven på nämndemännens 
kompetens. Även medias och allmänhetens förväntningar på nämndemännen och 
domstolsväsendet har ökat.  

Ökade resurser till rättssystemet för att bekämpa brottsligheten måste även inkludera landets 
domstolar.  

Landets ca 8 500 nämndemän som dömer i domstol tillsammans med juristdomarna behöver 
uppmärksammas särskilt avseende arbetsförhållanden, ersättningsregler och 
kompetensutveckling. 

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

I spåren av den ökande kriminaliteten, ökar också hat och hot mot domstolar och tjänstgörande 
nämndemän. Vidare ökar antalet mål som pågår över flera dagar, vilket ställer höga krav på 
nämndemännens flexibilitet, kompetens och vilja att, ofta med kort varsel, åta sig dessa ofta 
komplicerade mål. 

Arbetsbördan i domstolarna har kraftigt ökat de senaste åren. Detta har inneburit en hårdare 
prioritering av mål samt längre väntetider på att målen skall tas upp till huvudförhandling. En 
vårdnadstvist kan till exempel tvingas vänta i flera år på ett avgörande i domstolen. 
Domstolsverket konstaterar själva att den höga arbetsbelastningen, sammantaget har lett till en 
sämre arbetsmiljö i domstolarna.  

Sett i ovanstående perspektiv är det särskilt oroande att antalet nämndemän under nuvarande 
mandatperiod är ungefär lika många som föregående period. För fem år sedan hanterades det ca 
84 000 brottmål och nu pekar prognosen försiktigt på ca 30 000 fler mål per år. 

För anställda inom rättsvårdande myndigheter finns omfattande program för att hantera hat, hot 
och psykisk påfrestning medan nämndemännen förväntas klara sig på egen hand. Det ska vara en 
självklarhet att nämndemännen ska omfattas av säkerhetsskyddet. 

Från tid till annan rapporteras det om nämndemän som tvekar att ta på sig krävande uppdrag, 
som kan handla om gängkriminalitet, sexuella övergrepp, vårdnadstvister, hedersrelaterade brott, 
eko-brott, tvångsomhändertagande av barn, unga och vuxna mm.  

När den organiserade brottsligheten och de kriminella gängen lagförs är det nämndemännen som 
möter dem i rättssalen. Det kan vara ganska påfrestande och kräver att nämndemannen är 
korrekt, uppmärksam, självständig och kompetent. 

För att klara påfrestande rättegångar är det viktigt att det finns professionellt stöd när så krävs. 

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



Nämndemännen arvoderas med ett heldagsarvode om 500 kr brutto. Arvodes- och 
ersättningsreglerna har inte följt med den allmänna löneutvecklingen eller inflationen. Arvodena 
har stått still sedan 2007. Därför riskerar de låga arvodena att allvarligt skada folkförankringen 
och förtroendet för rättssystemet.  

Utöver arvodet erhålles förlorad arbetsförtjänst om nämndemannen har en anställning som man 
är tjänstledig från med löneavdrag. När ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ingår ingen 
semesterersättning och inte heller kompensation för ev förlorad inbetalning till avtalad 
tjänstepension. 

Nämndemän med enskild/egen fir Nämndemännen tar av sin arbetstid och fritid för att bidra till 
ett rättssäkert samhälle. De genomför detta uppdrag med risk för sin egen säkerhet då det inte 
sällan är grovt kriminella på andra sidan skranket. Men man gör det för ett högre syfte, för att 
vara en garant som säkerställer att demokratin upprätthålls: rättssäkra domstolar med 
demokratiskt inflytande.  

Nämndemännens arbetsvillkor måste snarast förbättras och arvoden och ersättningar kraftigt 
höjas.  

Domstolarna hanterar ofta långa och komplicerade processer. Brottsligheten förändras och 
därmed rättegångarna. Kraven på nämndemännen är höga. Vi behöver ge nämndemännen 
fortlöpande kompetensutveckling under mandatperioden. Även en skälig ersättning för ett 
krävande och utsatt uppdrag. 
 

 

Vi yrkar att 

1. motionen antas som sin egen och sänds till partikongressen 2021 med krav om att partiet ska 
genomföra en översyn av nämndemannasystemet i syfte att förbättra nämndemännens arbets- 
och ersättningsvillkor 

2. nämndemännen ska erhålla löpande kompetensutveckling under sin mandatperiod 

3. nämndemännen ska omfattas av samma skydd och säkerhetsregler som personalen i domstolen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F14 
Partiprogrammet 
Tollmar, Gunnel 
 
Vårt partiprogram är mycket genomarbetat och välskrivet och behandlar alla politiska områden.  

Dock har olika förändringar i såväl vårt land som globalt gjort att det finns delar i det som 
behöver uppdateras. 
 

 

Jag yrkar att 

1. tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag nya skrivningar i delar av partiprogrammet  

2. förslaget remissbehandlas i partiorganisationen 

3. partistyrelsen tar beslut nya skrivningar i partiprogrammet  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F15 
Reglera Lobbyismen 
Årsta-Johanneshovs s-förening 
 
Den som tjänar pengar på att påverka demokratin måste också ta ett demokratiskt ansvar och 
redovisa sina uppdragsgivare. Politiska partier och politiker har en moralisk och demokratisk 
skyldighet att vara transparenta och öppna mot sina väljare. Lobbyism i sig behöver inte vara 
omoraliskt eller odemokratiskt. Utan lobbyism skulle intresseorganisationer få väldigt svårt att 
påverka politiken. Lobbyismen kan fungera som ett verktyg för att ge politiker kunskap om hur 
världen ser ut utanför Rosenbad och få dem att lyssna på civilsamhället. 

Den oreglerade lobbyismen är däremot osund. De rikaste företagen har råd med lyxiga 
bjudningarna, snygga PR kampanjer och lobbyister med brett kontaktnät. De har alltså större 
möjligheter än de ideella organisationerna att kunna synas och förändra bakom kulisserna. 

Detta är ett hot mot demokratin och grundläggande demokratiska principer. Den demokratiska 
lucka som finns i politiken måste åtgärdas. I grund och botten handlar det om demokratiska 
principer. Enligt grundlagen ska all offentlig makt i Sverige utgå från folket inte från enskilda 
näringslivsintressen. Politiker är skyldiga gentemot sina väljare att vara öppna med vilka de träffar 
och vad som styr deras beslut. Det är dags att reglera lobbyismen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Det bör etableras ett offentligt tillgängligt lobbyregister som ger transparens mellan politiker 
och högre tjänstemän samt representanter för organisationer, bolag och konsultbyråer 

2. Folkvalda politiker på samtliga nivåer öppet ska redovisa alla sina kontakter med lobbyister och 
lobbyföretag 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F16 
Rädda Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - ARAB 
Fackliga utskottet, SEKO-sossen 
 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har i mer än hundra år samlat och hanterat de centrala 
arbetarrörelseorganisationerna historia. Verksamheten har tre delar som kompletterar och 
förutsätter varandra – arkiv, bibliotek och forskning. Ett livaktigt och resursstarkt ARAB krävs 
för att arbetarrörelsens kulturarv fortsättningsvis ska kunna uppfylla sin viktiga roll, inte minst 
idag då reaktionära krafter hotar att ”ta över” vår historia.  

Styrelsen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har av ekonomiska skäl beslutat att lägga 
biblioteksverksamheten i malpåse. Personal har sagts upp inköpen av ny litteratur upphör och 
katalogiseringen avstannar. Bibliotekets samlingar är till stor del unika och det avbräck som inletts 
kommer att få negativa konsekvenser för institutionen som helhet och för den forskning som är 
inriktad på industrisamhällets utveckling under de senaste 150 åren. 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ägs av en stiftelse som står för huvuddelen av finansieringen 
av ARABs verksamhet. Huvudmännen i stiftelsen är LO, Socialdemokraterna och Staten. 
Dessutom är ARAB:s stödförening en viktig finansiär. 

Under många år har anslaget inte följt med prisutvecklingen. Detta har urholkat stiftelsens 
ekonomi. Dessutom drar arbetet med att digitalisera samlingarna stora resurser. Sammantaget har 
detta lett till dagens situation som styrelsen känt sig tvungen att agera i. 

I Socialdemokraternas kulturpolitiska program från 2018 uttrycks vikten av att satsa på vårt 
kulturarv: 

 ”…Arbetarrörelsens kulturarv är också ett gemensamt kulturarv och det är både en uppgift för 
arbetarrörelsen själv och för samhället att se till att denna del av det svenska kulturarvet bevaras, 
görs tillgängligt, beforskas och brukas. Och för att resurser avdelas för det ändamålet. ”  

En av punktsatserna i avslutningen slår fast: 

” Ta hand om, vårda och digitalisera arbetarrörelsens eget kulturarv. Öka stödet till 
arbetarrörelsens egna arkiv.” 

Med stöd i kulturprogrammet och i det nu akuta behovet att rädda biblioteksverksamheten samt 
skapa resurser för att utveckla ARAB yrkar vi att kongressen beslutar enligt nedan 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ökar sin del av anslaget till ARAB så att det kompenserar för 
kostnadsökningarna 

2. Socialdemokraterna verkar för att övriga huvudmän också räknar upp anslaget på motsvarande 
sätt 

3. Socialdemokraterna indexreglerar sitt anslag för att motverka framtida urholkningar 

4. Socialdemokraterna verkar för att staten ger ett särskilt anslag för digitalisering av samlingarna 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F17 
Rörande Kungliga Djurgårdsförvaltningen 
Katarina S-förening 
 
Efter statsvälvningen 1809 beslutade Riksens ständer samma år om anslaget till hovet, vad det 
skulle täcka samt vilka statliga fastigheter dåvarande kungahus fick nyttja. Beslutet innebar bland 
annat att kungen fick fortsätta att disponera Djurgården, regenternas månghundraåriga jaktmark i 
Stockholm, som enskild egendom. Men den enskilda egendomen gällde inte regentens övriga 
statliga slott, gods och gårdar. De tog riksdagen kontrollen över. 

Ständernas beslut om Djurgården fattades med förbehållet att intäkterna endast fick användas till 
Djurgårdens förbättring. Intäkterna skulle inte få användas till ”några serskilda aflöningar” eller 
till gratificationer till några wissa personer”. 

Vid denna tid disponerade många regenter i Europa centralt belägna jaktområden, som till 
exempel Tiergarten i Berlin och Dyrehaven i Köpenhamn. Dispositionen av Djurgården kom att 
övertas av efterkommande regenter utan att riksdagen gjorde någon ny prövning, trots att 
intresset för området som jaktmark snabbt klingade av. Under 1800-talets första hälft flyttades 
hjortarna och hägnet avvecklades. Samma utveckling fanns också i utlandet. Men medan 
Tiergarten i Berlin och Dyrehaven i Köpenhamn skildes från regenterna redan på 1800-talet, har 
kungen i Sverige fortsatt att disponera Djurgården. 

Djurgården omfattar cirka 1/4 av Stockholms innerstads yta. Området är viktigt som 
rekreationsyta och grönområde för Stockholms invånare. Djurgården innehåller också ett mycket 
stort antal byggnader av stort värde. Enligt hovets verksamhetsberättelser disponerar statschefen 
byggnader på området med en totalyta om cirka 70 000 kvadratmeter fördelade på bostäder, 
lokaler och parkbyggnader. 

Djurgårdsförvaltningen styr allt detta utan att följa den offentlighetslagstiftning som det allmänna 
i övrigt följer. Djurgårdsförvaltningen omfattas inte heller av regeringens förordning om 
årsredovisning och budgetunderlag som Hovstaten numera frivilligt följer och som Slottsstaten 
inklusive Ståthållarämbetet länge omfattats av. 

Sedan 1990-talet har i själva verket den offentliga insynen i Djurgårdsförvaltningen i det närmaste 
upphört. I början av 1900-talet reglerade riksdagen via Djurgårdskassan hur 
Djurgårdsförvaltningens överskott skulle disponeras. (Bland annat bidragande till underhåll av de 
kungliga slotten.) I början av 90-talet avskaffades regeringens rätt att reglera överskottet och 
ansvaret överfördes till Hovet. 

Riksrevisionen har till uppgift att granska Djurgårdsförvaltningen. Men dess granskning handlar i 
praktiken endast om huruvida redovisning och räkenskaper är rättvisande. 

Det saknas offentlig information om hur byggnadsbeståndet hanteras, vilka hyresgästerna är, på 
vilka grunder personer och juridiska personer får hyra och nyttja byggnaderna, efter vilka 
principer hyrorna sätts och hur väl principerna följs? Det är således omöjligt att veta huruvida 
”graticationer till några wissa personer” ges eller inte. Riksrevisionen har heller aldrig granskat hur 
kungen och Djurgårdsförvaltningen följer ständernas beslut om Djurgården. 

Sammanfattningsvis har riksdagen och allmänheten aldrig fått en närmare redovisning av 
statschefens omfattande statliga fastighetsbestånd på Djurgården och varför befattningen 
behöver fastigheterna idag. Dessutom är dispositionen inte reglerad i rättsordningen. Trots att 
Djurgårdsförvaltningen registrerats med statliga uppgifter står verksamheten utanför lagar och 
förordningar som gäller för det allmänna.  



Den bristande informationen, de rättsliga oklarheterna och att förvaltningen av Djurgården inte 
följer offentlighetsprincipen står i strid med den statliga värdegrunden och utgör principiellt en 
grogrund för korruption och maktmissbruk. Det har ett stort värde för offentliga verksamheter, 
medborgarnas tillit till det allmänna och ytterst demokratin att landets symbol med förvaltning 
ken svindlar om man föreställer sig att villorna och fastigheterna på Djurgården skulle försäljas på 
den öppna marknaden. 

Min övertygelse är att de flesta svenskar och stockholmare ser Djurgården som en unik miljö och 
oskattbar klenod. Att Stockholm har skyddat en så stor del av sin innerstad som grönområde och 
rekreationsyta är oerhört värdefullt. 

Men att slutenhet och sekretess råder kring hur statens mark och byggnader nyttjas känns 
däremot oerhört märkligt. Hur många nationer låter en så stor del av sin huvudstads offentligt 
ägda mark och så många byggnader på marken disponeras enskilt, kostnadsfritt, utan insyn, med 
fri användning och beslutanderätt som den svenska statschefen gör med Djurgården? Dessutom 
utan att vara reglerat i lag eller förordning, ett förhållande som borde vara omöjligt i en 
demokratisk rättsstat som Sverige där den offentliga makten enligt grundlagen ska lyda under 
lagarna. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen beslutar att ge den socialdemokratiska riksdagsgruppen i uppdrag att initiera en 
översyn av Riksens ständers beslut 1809 om Djurgården, statschefens behov av områdets mark 
och byggnader idag samt den legala statusen kring förvaltningen av Djurgården i syfte att öka den 
demokratiska insynen och kontrollen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F18 
Separata valdagar till riks-, region- och kommunalvalen 
Hägerstens s-kvinnoklubb, Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 
Samhället blir mer och mer komplicerat och de frågor som väljarna kan komma att fundera över 
kräver mer tankearbete. Det kan göra att väljarna känner sig allt mera ställda utanför politiken 
som istället hanteras av proffspolitiker. Om väljarna fick göra sina röster hörda vartannat år i 
lokala och nationella val skulle det kunna ta bort en del av populisternas framgångar. Dessutom 
skulle de olika frågorna kunna lyftas fram på ett tydligare sätt, som nu är väljer säkert många att 
rösta på samma parti både kommunalt och nationellt av bekvämlighetsskäl. Den lokala politiken 
skulle spela en mycket viktigare roll, väljarna skulle t.ex. kunna hinna med att sätta sig in i bygget 
av Nya Karolinska Sjukhuset och politikerna skulle inte kunna smyga med stora förändringar i 
synen på hur sjukvården ska bedrivas. Två val, vid olika tillfällen, skulle kunna öka medborgarnas 
inflytande och ge den lokala politiken en starkare ställning. 

Motargumentet mot separata valdagar brukar vara att valdeltagandet sjunker och det stämmer 
säkert men för att vitalisera demokratin och bättre göra väljarna medvetna om att det viktigt att 
inte bara rösta lika i riks-, region- och kommunalvalen utan att var för sig analysera partiernas 
olika företrädare och politiska förslag. Det är ju också enkelt att rösta i Sverige och att utnyttja sin 
demokratiska rätt. 

Det har vidare i debatten hävdats att EU och Sveriges riksdag sätter regler och ramar som 
påverkar alla kommuner. I kommunerna förhåller sig politiker och tjänstemän till de 
övergripande reglerna och ramarna och jobbar med konkret verkstad för att en kommun ska 
utvecklas så framgångsrikt som möjligt för sina invånare. I EU och rikets val ska man därför välja 
partier som man tycker driver regel och ramfrågor som man gillar, och lägger en budget för att 
stimulera mot önskad riktning och leverera påtvingade eller självpåtagna åtaganden. Lokalt ska 
man i huvudsak leverera välfärdens innehåll och praktiskt stimulera lokal tillväxt. Det är olika 
uppdrag. Därför tycker vi att det ska vara olika valdagar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska ge direktiv till en utredning om att ändra vallagen och dela upp valet i 
ett nationellt val (riksdagen) respektive ett regionalt val (primärkommuner och regioner) som äger 
rum vid två separata datum. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F19 
Ska en arbetarunge kunna bli Sveriges statschef? Sverige som rättsstat med samma regler 
för alla statens organ 
Bergström, Ulf och Kevir, Bawer 
 
Demokrati 

I Sverige har vi en statschef som vägrar att erkänna sig till demokratins grunder om alla 
människors samma rättigheter och lika värde. Vi socialdemokrater ska visa att vi har kraften att ta 
itu genom ett handslag för framtiden, för motsatsen vore katastrofal, om vi skulle visa oss 
oförmögna, impotenta att faktiskt ta itu med denna fråga, och fortsätta att blunda, år 2020. Den 
f.d. socialdemokratiska statssekreteraren Thomas Lyreviks noggranna bok ”Den Kungliga 
Kleptokratin”, är motsvarande Sveriges Panamapapers, fast om statschefen och 
statsförvaltningen. Hans bok gör att vi inte längre kan låtsas blunda för vad monarkin innebär för 
demokratin och rättsstaten, vare sig för dess kostnader, eller för monarkins verkningar på 
rättsstaten och för medborgarnas rättigheter. 

Jämställdhet och #MeToo 

Kulturmannen förgrep sig på kronprinssessan, men Hovet valde att agera i tysthet om detta. 
Detta möjliggjorde att den dömde Kulturmannen kunde fortsätta med sina övergrepp mot en rad 
andra kvinnor. Det är inte acceptabelt att Sveriges statschef inte aktivt och öppet ingriper mot 
Svenska Akademien och andra, utan istället länge mörkade denna händelse. Nästan den ende 
kulturperson som har belyst detta är Bob Hansson och en av författarna till ”Den ovillige 
monarken”. Det är dags att vända blad för monarkin även av jämställdhetsskäl. Vi ska inte ha en 
kvinnlig statschef som ärver sitt arbete, på grund av sitt efternamn och sina gener, och som är 
emot demokratins grunder om alla medborgares samma rättigheter, vi ska ha en statschef som är 
kvalificerad och som har förtjänat sitt arbete, oavsett kön. 

Kultur och vetenskap 

Kultur och vetenskap smittas av att vara ekonomiskt beroende av olika stiftelser, utmärkelser, 
priser, titlar, och bidrag som ofta kommer ifrån den allt större gruppen självpåtagna, subjektiva 
välgörenhetsorganisationer utan insyn som är instiftade av kungen eller någon annan ur klanen 
Bernadotte. 

Många organisationer vågar inte eller har inte kraft att sätta emot när en kunglig förfrågan 
kommer om att få träffa dem. Det kan gälla såväl RFSL, Teaterförbundet eller t.ex. 
FolkOchKultur, som enbart har att organisationer som står för demokrati och allas lika värde och 
rättigheter får medverka-men väljer att blunda för att Sveriges statschef är motsatsen till detta. 
Redan har de svenska sedlarna enbart bilder på svenska medborgare som har presterat själva, 
Astrid Lindgren, Bergman, med flera, och inte en kung som har ärvt sitt arbete. På liknande sätt 
har frimärken har nästan enbart bilder på svenskar som har presterat inom film, idrott, kultur, 
musik samt natur. Detta visar vägen framåt; att vi inte längre kan hylla en dynasti, likt i Saudi, eller 
Nordkorea, där en enda familj för evigt ska ärva arbetet som Sveriges statschef. 

Sveriges radios sittande VD Cecilia Benkö accepterar en utmärkelse av just den makt och 
institution som de ska granska. Det är ett bevis på hur utmärkelser måste göras av andra än 
statschefen. De på tjänstemannanivå har utrett skattefrihet för kungens stiftelser, eller t.ex. på 
Statens Fastighetsverk, har tilldelats kungliga utmärkelser, på ett sätt som skulle ses som 
korruption i vilken annan demokrati som helst. 

Socialdemokratin måste se till att kulturen, vetenskap och förvaltning görs oberoende från 
monarkin. Det innebär att alla stiftelser som har kopplingar till Hovet och kungahuset görs 



oberoende av detta, för att vi ska ha en fri demokrati, samt att alla utmärkelser, titlar och priser 
frikopplas från monarkin, då vi inte längre kan stötta och acceptera ett system med en statschef 
som har ärvts sitt ämbete och är emot demokratins grunder om alla medborgares samma värde. 
Därtill bör statliga institutioner, fonder och stiftelser på sikt se över för att kunna fasa ut och 
ändra sina namn och stryka ordet ”kunglig” i sina namn, vilket ofta redan sk (Statens Offentliga 
Utredningar) ständigt inskrivet att statsskickets grunder inte får utredas eller beröras. Vi har alltså 
ett praktiskt tankeförbud för Riksdagen för att utveckla demokratin demokratiskt som om den 
vore statisk. Dessa skrivningar gällde även för Barnkonventionen och utredningen om dess 
konsekvenser. Är ens monarkin laglig? Är det inte grundlagsöverträdelse med monarki, då 
konsekvenserna av monarki är att den strider mot alla andra svenska barns rättigheter. Att den 
strider mot en ”kunga”-familjs barns rättigheter är uppenbart; de har ingen rätt till privatliv, utan 
är ständigt bevakad av medierna i varje generation, de har inget efternamn utan enbart ett 
klannamn (Bernadotte) som Skatteverket öppet medger att därmed bryter mot namnlagen för de 
här barnens skull, de har inte religionsfrihet, de kan inte välja fritt sin framtid, med mera. För att 
Madeleine skulle kunna bo utomlands med sina barn var kungen tvungen att ändra -eller i vart fall 
kungöra-grundlagen har inte ändrats, utan han meddelade bara sin åsikt, samtidigt som han sa att 
han kan ändra detta närsomhelst, i framtiden, eventuellt. Det vill säga vem som möjligen ska 
kunna ärva arbetet som Sveriges statschef skulle en enda person kunna avgöra. Detta visar på 
monarkins orimliga konsekvenser, mot vad vanliga medborgares rörelsefrihet. 

Men Barnkonventionen berör inte ”bara” dessa handfull ”kungabarns” rättigheter, utan samtliga 
svenska barn och medborgares rättigheter, då deras möjligheter i livet begränsas. Ge alla svenska 
barn och medborgare rättigheten att kunna drömma om och kunna kvalificera sig till att bli 
Sveriges statschef. Det är jämlikhet och socialdemokratisk politik på riktigt, för 2020-talet. 

Vad är det för monark och kronprinsessa som låter sina barn väga upp till detta-vad har de för 
demokratiska värderingar och tankar om sina barn? Självfallet har de svårt att bryta sina 
traditioner och familjs historia, det måste ligga på politiken att bestämma hur Sveriges ska styras, 
och vi kan inte vänta i ytterligare tvåhundra år på att de ska ta ställning för demokrati och 
mänskliga rättigheter och abdikera. Monarkin gynnar enbart en familjs barn genom dess gener, 
det vill säga det stinker av arv genom gener från en mörk tid, som inte är förenligt med 
demokratins grunder, utan tvärtom dess motsats, fascismens tankar. Ett ärvt ämbete. Ska en 
arbetarunge kunna bli Sveriges statschef? Ska alla medborgare kunna bli Sveriges statschef kan 
bara besvaras med ett ”ja”. Sveriges statschef ska och kan inte längre tillsättas genom arv, i 
sängkammaren. Sverige kan inte vara en spermiedemokrati, där en framtida statschef ska avlas 
fram genom en obruten blodslinje i sängkammaren. Det är inte bara skamligt för Sveriges 
anseende att vi ännu har det så, och låtsas blunda för det, utan det är i strid mot demokratins 
grundläggande värderingar om alla medborgares samma rättigheter och lika värde, oavsett namn, 
läggning, religion eller bakgrund. Allt fler känner denna skam för att vi låtsas blunda för 
framtiden och gynnar en enda familj, som är ett rättsvidrigt avsteg från demokratins principer. 

Psykologiskt och medicinskt bör Socialdemokratin arbeta för att skydda alla barns rättigheter, och 
därför se till att utreda hur kungabarnen påverkas av att få en världsbild där just de måste vara 
och bli Sveriges statschef, samt att växa upp med ständiga dödshot genom livet och beväpnade 
SÄPO-vakter i generation efter generation, och att de samtidigt därmed ges bilden av att inga 
andra svenska medborgare kan vara kvalificerade till arbetet som Sveriges statschef, utan att just 
de är speciella. 

Värderingar och trovärdighet 

Politik bygger på värderingar. Värderingar måste omsättas i politiska handlingar och skarpa 
politiska förslag, för att parti ska vara trovärdighet och förtjäna medlemmar och väljarnas stöd. 
När vi firar nu de Ett handslag för framtiden brådskar  

Jo, det är inte bara möjligt, det är absolut nödvändigt att Sverige blir republik, för att ge svenska 
barn hopp om framtiden och för demokratins framtid, där alla medborgare har samma 



rättigheter, där vi har en statschef som är för demokratins grunder och inte antidemokrat, och där 
offentlighetsprincipen gäller för statens verksamhet, precis som vanligt.  

• Republikanska förenings studie från 2011 visade att enbart 21 av paragrafer av 75 behöver 
ändras i vår grundlag för att stryka ”kung”.  

• I Aftonbladet 2019, efter att ”kungabarnen” skulle slippa vara ”kungliga” visade en (online) 
undersökning i oktober 1019 av 178 000 deltagande, att hela 46% var för republik och enbart 
54% var för monarki. Detta är sannolikt den största undersökning som någonsin har skett. Vad 
hade resultatet blivit om frågan istället hade varit ”Är du för demokratins grunder-alla 
medborgares samma rättigheter och lika värde-republik; eller vill du att en enda vit, kristen 
hetero-familj ska gynnas i grundlagen”?  

• I december 2019 visade en YouGov-undersökning att ”samhällsnyttan” av ett kungahus 
hamnade i botten, på plats 28/30 samhällsinstitutioner.  

• Vi är alltså mycket närmare vändpunkten än vad många tror. Vi socialdemokrater har därför 
ett moraliskt ansvar för demokratin, för barnens framtid, för medborgarnas rättigheter och har 
allt att vinna på att ta tag i denna fråga, för att visa på trovärdighet i våra värderingar. Och vi kan 
visa att denna fråga är viktig för demokratin, samt att vi inte blundar för framtiden, utan tvärtom 
arbetar för den. Vi kan visa att socialdemokratin har en vision, om framtiden, och kraft att bygga 
en demokratisk framtid för Sverige. ”Yes we can!” 

För att låna Anna Linds ord; ”Uppgivenhet är vår värsta fiende.” Vi kan visa att socialdemokratin 
är dynamisk, att vi har kraften att ta oss an utmaningar, att vi inte blundar för och absolut inte 
förminskar frågan om alla medborgares samma rättigheter med det svaga motargumentet att ”det 
finns så många andra viktigare frågor”. Vi ska visa att demokratin inte är statisk. Om inte 
demokratins grunder, om alla medborgares samma rättigheter och lika värde är viktig-vilken fråga 
är då viktigt, när vi har kraft att debattera en mängd andra, mindre ”cykelställs”- frågor under 
femtio år? Hur ska vi då ska framtidshopp för socialdemokratin, våra barn, och ungdomen om 
demokratin? 

Att Sverige blir republik är alltså inte fråga om ”om”, utan ”när”. Vi kan inte längre sticka 
huvudet i sanden, som DN, SVD, AB, och andra har skrivit i frågan ”när till och med de kungliga 
börjar att hoppa av”, ”Kungen vek ned sig för Riksdagen-rimligt av ekonomiska och humanitära 
skäl”, ”Nu brakar hela kungahuset samman. Bra låt det damma hela vägen till Sverige”. ”Hur 
många kungligheter klarar monarkin”, med flera liknande rubriker. Innan corona-krisen skrevs ett 
stort, tidigare oöverträffat antal engagerade ledare, krönikor och insändare runtom i landet som 
pekade på att Sverige måste bli republik, ”när till och med kungliga i både Sverige och 
Storbritannien själva väljer att avgå”. Coronakrisen har ännu tydligare visat att vi är i en annan ny 
tid än 1971, där de kungliga inte har en roll att fylla, utan hur de desperat försöker fylla sin tid 
med egen-vald välgörenhet för att ge sig själva legitimitet. 

Hovet inte lyder sanningsplikt, och har enorma resurser till sitt förfogande, både i egna kanaler 
och genom sitt starka informella inflytande. Monarkin är en antidemokratisk avart och ett 
undantag mitt i vår demokrati, som bryter mot rättsstatens grunder och därför stinker. Ju längre 
vi låtsas blunda för denna laglösa motsats till demokrati, desto värre. Vi kan inte svika våra 
värderingar, demokratin, framtiden utan ska stå på rätt sida av historien. "När nu 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna solidariskt arbetar aktivt för att en arbetarunge, eller vilken annan 
medborgare som helst, oavsett namn, läggning, religion eller bakgrund och från vilken plats i 
landet som helst, kan bli Sveriges statschef, i enlighet med våra värderingar om jämlikhet och vår 
grundlag.  



2. Socialdemokraterna solidariskt verkar för att Barnkonventionen verkligen ska gälla alla barn i 
Sverige-det vill säga även de s.k. "kungabarnen", och deras rättigheter och skydd som individer. 

3. Socialdemokraterna verkar för att samtliga grundlagsutredningar framöver ska kunna utreda 
"statskickets grunder", och därmed den diskriminering som Successionsordningen innebär till 
förmån för en enda vit, kristen, hetero-familj, gentemot alla andra svenska medborgare, för att ge 
alla medborgare samma frihet och rättigheter. 

4. Socialdemokraterna solidariskt verkar för en utredning av de mediciniska och psykologiska 
effekterna av att de s.k. "kungabarnen" uppfostras till att anse sig själva som genetiskt unika, 
utvalda till att för evigt bli Sveriges statschef, växa upp utan frihet, och att de ska anses att alla 
andra medborgare är andra klassens medborgare, utan samma rättigheter. 

5. Socialdemokraterna verkar för att utreda vilket skadestånd som kan tänkas utgå framöver till 
alla medborgare från den utredning som genomförs f.t. om grundlagsskadestånd pga av den 
olagliga, rättsvidriga monarkin som strider mot demokratins grundprinciper och den 
diskriminering som monarkin innebär, både för vanliga medborgare, och för den inskränkning av 
olika rättigheter som de s.k. "kungabarnen" drabbas av, listade i Barnkonventionen. 

6. Socialdemokraterna utreder vilka statliga institutioner, fonder och stiftelser som måste ses över 
för att kunna fasa ut och ändra sina namn och stryka ordet ”kunglig/kungliga” i sina namn, för 
att förbereda inför den övergång som måste ske till en fullvärdig demokrati 

7. Socialdemokraterna driver att en "kung" inte längre fritt ska få förfoga över 300 lägenheter på 
Djurgården och hyra ut dem till låg hyra, utan att dessa ställs under statlig kontroll och framöver 
tilldelas Stockholms kommun och blir en del av det vanliga beståndet av hyreslägenheter.  

8. Socialdemokraterna arbetar för att samtliga statschefens olika organ, (t.ex. Hovet, Hovstaten, 
Riksmarskalksämbetet, Hovmarskalksämbetet, Ståthållarämbetet, Kungliga Husgerådskammaren, 
som en övergång innan republik regleras i lag till att bli och slås samman till en, enda vanlig 
myndighet med samma offentlighetsplikt, meddelarfrihet, och sannings- och neutralitetsplikt som 
gäller för alla andra myndigheter. 

9. Socialdemokraterna verkar för att skärpa korruptionslagen, om jäv och om vilka som får sitta i 
stiftelser och företag. 

10. Socialdemokraterna arbetar för att de Bernadottska familjestiftelserna inte längre ska vara 
skattebefriade, samt att samtliga stiftelser ska redovisas klart och tydligt, vilket inte sker idag. 

11. Socialdemokraterna arbetar för att förbjuda att Sveriges nuvarande och framtida statschef, 
efter eget intresse gynnar ett fåtal olika stiftelser, organisationer och företag, och därmed ge just 
dessa en fördel, samtidigt som det ger "kunglig" strålglans åt dessa företag där syftet är genom 
välgörenhet ge legitimitet åt en icke-folkvald statschef som är antidemokrat, och som har ärvt sitt 
arbetet. 

12. Socialdemokraterna arbetar för att Hovet/Hovstaterna, hela den kungliga organisationen, 
som en övergång till republik ska lyda under Lagen Om Offentlig upphandling, som all annan 
konkurrensneutral, statlig verksamhet, för att inte ha fortsätta ha denna abnormitet i svensk lag 
för den kungliga förvaltningen. 

13. Stockholms arbetarekommun tar motionen som sin egen och skickar den vidare till den 
socialdemokratiska partikongressen 2021.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F20 
Slut på hemlighetsmakeriet för influerare/lobbyister 
Kungsholmens s-förening 
 
Det är idag inte ovanligt att politiker påverkas av så kallade influerare (lobbyister). Bakom dessa 
influerare står vanligtvis finansiärer med en agenda som syftar till att gynna sig själv eller en hel 
bransch. Syftet kan vara bra för hela samhället eller bara delar av. Problemet är att vi inte vet, då 
influerarnas finansiärer skyddas av sekretess. Sverige har kritiserats för detta av den oberoende 
antikorruptionsorganisationen Transparency International. Andra länder har olika typer av 
register för att öka insynen kring detta. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokratiska arbetarepartiet verkar för att öka öppenheten för allmänheten om vilka 
personer och/eller organisationer som finansierar influerares uppdrag. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F21 
Socialdemokratin måste leverera mera Demokratisk Socialism 
Skärholmens s-förening 
 
Inledningen av partiprogrammets Allmänna grundsatser från 1979, lyder: ”Socialdemokratin vill 
låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes 
förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfullt liv. I detta 
syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och 
dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags 
maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats 
för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.” 

1979 hade Sveriges folk kommit fantastiskt långt längs den väg som partiprogrammet lyste upp. 
Det stora hindret på vägen: ”varje slags maktgrupper” = kapitalismen har blivit en allt mer 
krävande makt. 

Martin Hägglund, filosof och litteraturprofessor vid Yale University , har i sin bok This Life, Why 
Mortality Makes Us Free, utvecklat kritiken av kapitalism och kommer fram till förutsättningen 
för demokratisk socialism. Vi ger här några citat av hans konklusioner (hans verk kommer ut i 
höst på svenska): 

“. . . . . .there is only one fundamental definition of capitalism:  

Capitalism is a historical form of life in which wage labor is the foundation of social wealth. We 
live in a global capitalist world because all of us depend for our survival on the social wealth 
generated by wage labor. Under capitalism our collective spiritual cause—that for the sake of 
which we labor—is profit.  

The point of democratic socialism is not to impose a general consensus regarding what matters, 
but to sustain a form of life that makes it possible for us to own the question of what is worth 
doing with our lives—what we value individually as well as collectively—as an irreducible 
question of our lives.” 

Partiprogrammet har ursprung från tidigt 1900-tal. Det har sin tankevärld hos Marx vilken också 
grundligt uttolkas av Hägglund. Denna vetenskap handlar om de existentiella frågorna, livets 
mening och människans frihet. Det finns ingen naturlag eller någon inbyggd mekanism i våra 
gener, som oss predestinerar oss att sträva efter profit, rikedom och makt eller det man kallar 
kapitalism – t ex den västerländska liberala marknadsekonomin – den är en social konstruktion.  

Den demokratiska socialismen, som Hägglund söker definiera, är således en annan möjlig social 
konstruktion, som kan ge hopp om en realiserad eftersträvansvärd framtid byggd på människors 
fria val.  

Socialdemokratin nu kan ses som en realiserad praktik av en mer utopisk demokratisk socialistisk 
samhällsordning. Men denna praktik är alltför bristfällig för att svara mot det hopp och de 
förväntningar på framtiden som partiet måste visa är både möjligt och nödvändigt att realisera i 
en mer demokratisk socialistisk samhällsordning.  

När detta skrivs (maj 2020) är vi mitt uppe i Corona–pandemin som är den mäktigaste 
omvälvning de flesta av oss någonsin varit indragna i. Oavsett hur detta avvecklas/slutar befinner 
sig världen i en klimatkris som utvecklas i en accelererande takt utan att världen förmår agera 
samlat och resolut på det existentiella hot den mänskliga tillvaron står inför. Vi tvingas inse hur 
sköra och sårbara vi är både som och individer och samhälle.  



Svaret på framtidsfrågorna finns i öppna diskussioner om marknadsekonomin och dess 
tillkortakommande, om vinstackumulation utan investeringar även hur tillväxt i ekonomin 
föröder naturresurser och släpper ut växthusgaser.  

Vårt socialdemokratiska partiet är det enda, som kan skapa en bättre ideologisk grund för Sverige 
än den så kallade liberala marknadsekonomin. 

Oavsett valutgångar äger vi vårt parti: Vi kan initiera breda och djupa diskussioner om ideologi 
och praktik bland medlemmar och förtroendevalda. Det finns ny och 

Det saknas text i den inskickade motionen 

 

Vi yrkar att 

1. kongressen aktiverar partiets Programkommission för ett långsiktigt studie- och 
utvecklingsarbete i motionens anda,  

2. partidistrikt, arbetarekommuner, sidoorganisationer och intresserade föreningar och 
medlemmar engageras i arbetet. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F22 
Stoppa kopplingen till Svenska Kyrkan 
Wohlner, Elis 
 
Livsåskådningsneutralitet inom partiet - slopa kopplingen till svenska kyrkan 

Bland partiets i dag ca 89 000 medlemmar finns medlemmar i svenska kyrkan, medlemmar i 
andra kristna kyrkor, medlemmar i många andra trossamfund, samt ateister och agnostiker.  

När svenska staten och svenska kyrkan var ”gifta” fram till år 2000 fanns anledning till partiets 
formella koppling till svenska kyrkan. I dag, inte, och det är odemokratiskt för partiet att 
bibehålla den formella kopplingen, i synnerhet om partiet inte också engagerar sig i mångfald 
andra livsåskådningsgrupperingar. 

De S-medlemmar som vill engagera sig i svenska kyrkan får gärna bilda en gruppering av ”S i 
kyrkan” för att tillsammans utöva sitt inflytande där. Flera andra svenska politiska partier följer 
den modellen. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen 2021 beslutar att partiets stadgar ändras för att ta bort partiets formella 
koppling till svenska kyrkan; 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till Socialdemokraternas 
kongress.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F23 
Stärk den enskildes rätt till sina personuppgifter på nätet 
Katarina Västra s-förening 
 
Skyddet av varje medborgares personliga integritet är en grundbult i det demokratiska samhället. I 
Sverige har vi därför en omfattande lagstiftning som ska skydda en den enskilde från att få sin 
personliga integritet kränkt. Skyddet stärktes genom att det EU-gemensamma GDPR-direktivet 
infördes i svensk lag. Tyvärr finns det ett stort undantag i den nuvarande lagstiftningen. 

Lagstiftningen gäller nämligen inte för aktörer som omfattas av utgivningsbevis eftersom 
publiceringen då är skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen. Ett utgivningsbevis är giltigt i 10 år och 
ansökan kostar 2 000 kronor. Vad som publiceras, i vilket syfte och vem som står bakom 
publiceringen har däremot ingen betydelse för om utgivningsbevis kan utfärdas [1]. Genom den 
så kallade databasregeln i lagstiftningen avsåg lagstiftaren att skydda videotex (ex. Text-tv) (SOU 
2016:58). Eftersom lagstiftningen inte har anpassats i takt med utveckling av internet och digitala 
medier har databasregeln kommit att även omfatta digitala databaser kopplade till webbplatser 
som erbjuder personsöktjänster. 

Personsöktjänster tillhandahåller personlig information som personnummer, inkomst, var och 
med vem man bor, information från belastningsregistret om både förseelser och grov 
brottslighet, vårdnadstvister med mera. Även uppgifter om åtal där personen friats, dom inte 
vunnit laga kraft eller civilmål där förlikning uppnåtts kan tas fram. Information som rör person 
blandas med yrkesutövning när uppgifter om läkare och tandläkare som har fått anmärkningar 
eller personer som har företag som förekommit i tvistemål lämnas ut. Genom att registrera en 
bevakning kan man dessutom följa när en persons uppgifter ändras. 

Det dessa aktörer bedriver är en affärsverksamhet, en handel med personuppgifter, där offentlig 
information sammanställs och tillhandahålls lätt sökbart. Aktörer med utgivningsbevis omfattas 
inte heller av den skyldighet att gallra uppgifter som offentlig verksamhet har. Det innebär dessa 
uppgifter kan finnas kvar även efter de har gallrats i offentliga register. I kläm hamnar den 
enskilde som inte har någon möjlighet att hävda sig eftersom publiceringen är grundlagsskyddad. 

Datainspektionen (DI) har sedan 2009 pekat på flera av dessa problem (Ju2009/1578/L6). Det är 
därför glädjande att regeringen gav ett tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och 
yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01) för att analysera behovet av att inskränka grundlagsskyddet 
för publicering av brottmål och lagöverträdelser. Men problemet är större än så och gäller även 
andra uppgifter. Ungefär 20 procent av klagomålen till DI handlar om just personsöktjänster som 
upplevs som integritetskränkande [2]. 

Att värna den personliga integriteten blir allt viktigare när allt mer information finns sökbar på 
internet och antalet ansökningar om utgivningsbevis tredubblades mellan 2017–2018. Det vore 
naivt att inte väga den ökade tillgängligheten till personuppgifter mot de allt större möjligheter 
enskilda har att kartlägga sina medmänniskor, sprida uppgifter och driva kampanjer via sociala 
medier eller internet.  

[1] Myndigheten för press, radio och tv: https://www.mprt.se/att-
sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/ 

[2] Datainspektionens rapport 2020:1 – Klagomål mot personsöktjänster med frivilligt 
utgivningsbevis maj 2018–oktober 2019 
 

 

Vi yrkar att 



1. en utredning tillsätts för att se över vilken personuppgiftshantering som bör omfattas av 
utgivningsbevis och möjligheten att återkalla utgivningsbevis vid otillåten hantering 

2. partiet verkar för att personsöktjänster inte ska omfattas av utgivningsbevis  

3. partiet verkar för att införa en lagstiftning som ger aktörer med utgivningsbevis skyldighet att 
gallra personuppgifter och som ger den enskilde rätt att få uppgifter korrigerade och raderade 

4. partidistriktet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Socialdemokraternas 
partikongress.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F24 
Stärk nämndemännens status 
Jakobson, Bernt 
 
Välutbildade och kompetenta nämndemän är en förutsättning för att "rätt" och kvalitetssäkrade 
domslut infinner sig. Både som en trygghet för de dömda, rättssystemet och allmänhetens 
förtroende för rättsordningen i Sverige. Dessutom måste nämndemannauppdraget breddas till 
andra grupper än pensionärer och studenter för att de ska representera ett genomsnitt av Sveriges 
befolkning. Jag menar att arvodet måste höjas till 3000 kronor/dag, kontinuerlig 
kompetensutveckling och utbildning garanteras och att det införs ett system av certifiering av 
respektive nämndeman. 
 

 

Jag yrkar att 

1. höja arvodet till nämndemännen till ca 3000 kronor/förrättningsdag 

2. tillförsäkra nämndemännen kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning 

3. införa ett system av certifiering som alla nämndemän måste genomgå 

4. arbeta fram en handlingsplan för att marknadsföra och attrahera fler grupper till att ta på sig ett 
ansvar som nämndeman  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jakobson, Bernt 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F25 
Utredning om listprocess 
HBTs Stockholm 
 
Socialdemokraterna har tagit ställning för att utreda ett tredje juridiskt kön. När utredningen är 
klar behövs partiets egna strukturer med kön ses över. Socialdemokraterna har idag en tydlig 
uppdelning mellan män och kvinnor. Detta sker bland annat i listprocesser, där vi tydliggjort att 
varannan plats ska vara till för en kvinna, och därmed blir varannan plats till för en man. 

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

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

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

 

Vi yrkar att årsmötet beslutar att 

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

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

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

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F26 
Ökad representation av äldre bland partiets folkvalda politiker 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Vid valet 2018 var 2 miljoner över 65 år. Det motsvarar 26% av väljarkåren i Sverige. Trots detta 
var bara 8 av de riksdagsledamöter som blev valda över 65. Det motsvarar ca 2,2% av det totala 
antalet ledamöter. Det ska jämföras med de 311 ledamöterna (89,1%) som var 30-64 år, och de 
30 ledamöterna (8,6%) som var 18-29 år. 

Vad säger oss dessa siffror? 

Vi blir allt äldre i Sverige och den del av väljarkåren som är 65 år eller äldre utgör nu 26 procent. 
Av riksdagens ledamöter är drygt 2 procent över 65 år. Socialdemokraterna hade bara en ledamot 
som var 65 år eller äldre i riksdagen 2018. Vi äldre är klart underrepresenterade i riksdagen och 
det är oacceptabelt. Vi kallar oss ett feministiskt parti med varannan damerna, men vi behöver 
också ta till oss att vi har många medlemmar som är 65 år och äldre med många olika 
erfarenheter och kunskaper. Att inte ta hänsyn till det vid nomineringar till olika beslutande organ 
är en klart oacceptabel trend. Vi har redan kongressbeslut som säger att 25 procent av 
ledamöterna till 

riksdagen ska vara under 35 år och att varannan ska vara kvinna. Nu är det dags att även besluta 
om fördelningen av äldre än 65 år. Vid kommande nomineringar till olika beslutande organ ska 
antalet ledamöter som är 65 år och äldre ha som mål att spegla hur den faktiska 
åldersfördelningen ser ut i valmanskåren. Kanske kan man inte låsa nomineringar till fasta 
procentsatser men målet måste vara att valmanskåren över 65 ska ha en ökad representation i 
riksdagen. 

De äldre vet att de är underrepresenterade och risken är att de känner utanförskap i 
Socialdemokraterna och väljer att rösta på annat parti i nästa val. Det finns ingen som kan påstå 
att majoriteten av oss är för gamla för uppdrag i riksdagen. Vi lever längre, är friskare och 
majoriteten klarar oss själva långt upp i åren. Dagens 70-åringar motsvarar 70-talets 50 åringar. Vi 
är experter på de äldres situation, vet hur det är att vara unga och medelålders. 

Konsekvenser av att äldre inte är representerade! 

I Coronakrisen har det uppdagats hur riksdag, regioner, kommuner medvetet har skurit ner på 
äldrevården till en nivå som inte är acceptabelt i dagens Sverige. Äldrevården är underfinansierad 
och vården får inte kostnadstäckning utan förväntas ”effektivisera” för att klara 
kostnadsökningarna. 

Hade denna resursbrist och ojämlikhet uppstått om äldre varit mera representerade i beslutande 
organ? 

Många äldre upplever bristande empati från alla partier och valda ledamöter i Sverige som bortser 
från de äldres behov i samhället samtidigt som de väljer att sänka skatterna och minska det 
offentliga till förmån för det privata. Vi över 65 kan inte acceptera denna situation längre. Alltfler 
av oss har grund att ifrågasätta om de ledamöter som ska representera oss har kontakt med äldre 
generationer eller förstår de äldres situation i samhället. Väljare över 65 är en av de röstsvaga 
grupperna i Sverige som tillsammans med lågavlönade kvinnor och andra svaga resursfattiga 
grupper hör till förlorarna när det gäller fördelning av landets resurser. 

De äldre måste representeras av förtroendevalda som också, förutom alla andra behov, ser till att 
resurserna fördelas på ett jämlikt sätt och att resurserna ökar för att finansiera behoven. 
 

 



Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för ökad representation av äldre i partiets listor inför valen. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F27 
De kommunala kulturskolorna behöver fortsatt utveckling 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
En mycket stor del av barns och ungdomars möjligheter att få utöva kultur, och att förkovra sig 
på området, sker idag via de kommunala kulturskolorna. Föreningslivet är tyvärr ganska svagt på 
området och studieförbundens verksamhet är främst inriktad på ungdomar över 14 år. 

Från de kommunala musikskolornas start i slutet av 1940-talet till 2017 fanns ingen nationell 
politik på området. En viktig del av barn- och ungdomskulturen stod på det sättet utanför den 
nationella kulturpolitiken. ”Prop.2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en 
strategi för de statliga insatserna” blev därför en viktig markering av att de kommunala 
kulturskolorna är en del av den nationella kulturpolitiken.  

Riksdagens beslut 2017 är viktigt. På flera områden krävs dock att arbetet för att ”alla kommuner 
ska erbjuda musik-och kulturskola till alla barn” som det står i partiets kulturpolitiska program 
från 2018 fortsätter.  

Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) Stockholms förslag 

Förutom att det det nationella stödet måste förstärkas ser vi några viktiga utvecklingsområden.  

1. Regional - och nationell samverkan måste ges stöd. I propositionen finns en ambition kring 
regionalt och nationellt samarbete, ex ”Inte minst […] ökar nationell samordning möjligheterna 
till höjd kvalitet i undervisningen”. Samtidigt finns formuleringar som pekar mot att statens 
samordning bara innebär att sprida lokala goda exempel. Vi menar att detta inte räcker. Statens 
roll måste utökas till att omfatta även en nationellt verksamhet för och med elever på denna nivå. 
Det behövs även andra utvecklingsprojekt på nationell nivå. Förslagsvis kanaliserade via 
Kulturskolerådet. 

2. Lokalstöd. När det gäller lokaler för barns och ungdomars kulturutövande upplever vi att det 
finns en bristande förståelse för hur behovet ser ut. Det finns en tradition att kulturskolornas 
undervisning kan förläggas till grundskolornas lokaler. I vissa fall fungerar det bra men ofta inte 
alls. För att förenkla bilden; musikundervisning i mindre grupper för barn mellan 6-11 år kan ske 
i grundskolelokaler men dessa fungerar sällan för dans, teater eller bild. Inte heller för större 
musikensembler. För barn på högstadiet och gymnasiet behövs lokaler där barn och ungdomar 
från olika skolor möts. Lokaler för enbart kulturskolornas behov är önskvärt men knappast 
ekonomiskt eller kulturpolitiskt försvarbart. Vi ser hellre att en översyn görs kring behov av 
lokaler för amatörkultur, professionell kultur och kulturskola. Såväl repetitions- som 
föreställnings-/konsertlokaler. Vi ser ett behov av en ny typ av statligt lokalstöd för lokal kultur i 
olika former. Vi föreslår att Socialdemokraterna tar initiativ till en sådan utredning och att denna 
görs av staten i samverkan med Folkets Hus och Parker, studieförbunden och 
Kulturskolerådet/SKR mfl.  

3. Samordning mellan grundskola och kulturskola. Prop. 2017/18:164 innehåller ingen 
beskrivning av vad en kulturskola är utan riksdagen ansåg att det är upp till varje kommun att 
självständigt definiera och utforma verksamheten. Samverkan mellan grundskola och kulturskola 
lyfts upp som en positiv del. Samtidigt sägs att kulturskolan unika kvalitet är dess frivillighet. Vi 
menar att denna lite motsägelsefulla beskrivning är ett av flera talande exempel på hur otydligt 
kulturskolans samhälleliga uppdrag är formulerat. Vad är egentligen en kulturskola? Och i detta 
fall; vad är en kulturskolas roll i förhållande till den obligatoriska skolans musik- bild- dans och 
teaterundervisning? Hur kuggar verksamheterna i varandra? Har exempelvis kulturskolan ett 
uppdrag att svara för en ”kulturell bildning” genom att visa upp olika genrer och 



konstinriktningar? Har grundskolan samma uppdrag? Eller skall kulturskolan snarare vara en 
fördjupning på elevernas fria tid? Hur kan båda verksamheterna stärkas i sina ol 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar initiativ till en översyn av:  

– hur en utveckling av den kommunala kulturskolan på regional och nationell nivå kan 
förverkligas; 

– hur ett statligt lokalstöd kan utformas för att samtidigt kunna tillfredsställa den professionella 
kulturens, amatörkulturens och kulturskolornas lokalbehov;  

– hur förhållandet mellan, innehållet i, och samverkan mellan den obligatoriska skolans 
undervisning i estetiska ämnen och kommunala kulturskolans undervisning kan förtydligas och 
utvecklas.  

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F28 
En kulturpolitik för demokrati och jämlikhet 
Tollmar, Gunnel 
 
Kulturpolitiken är avgörande för hur bra, eller dåligt, demokratin fungerar i vårt samhälle. Dels 
därför att demokratin är beroende av det offentliga samtalet, dels därför att en verklig demokrati 
endast kan existera om människor känner sig delaktiga och vill vara med och påverka.  

- Det offentliga samtalet är livsviktigt för hur ett land fungerar och för besluten på olika nivåer. 
Att konstnärerna - författare, bildkonstnärer, musiker, filmskapare m.fl. - fritt, och med goda 
arbetsvillkor, kan utöva sitt konstnärskap och därmed bidra med sin syn på det som skett och 
som sker i såväl den lilla som den stora världen - är en nödvändighet i en demokrati. 

- Den andra avgörande förutsättningen för en fungerande demokrati är att de enskilda 
människorna är kreativa, aktiva och självständiga. Upplevelserna - på t.ex. en teater eller när vi 
läser en bok - ger känsloupplevelser och insikt i andra människors livsbetingelser. I skapande 
verksamhet frigörs vår fantasi och kreativitet. Detta har ett mycket stort värde i sig - kulturens 
egenvärde -men ger oss också självförtroende och kunskaper för att kunna ta aktiv del i t.ex. 
politik och föreningsliv. 

Kulturupplevelser ger oss också språket, en nödvändighet för att kunna göra sin röst hörd och 
vara med och påverka i t.ex. en kommun eller på ett föräldramöte. Att kunna behärska språket 
ger också möjligheter att ge uttryck för tankar och känslor i samspel med andra i stället för att i 
maktlöshet ta till våld. 

Kulturen visar på moral och omoral och avslöjar mekanismerna bakom förtryck, våld och rasism. 
Den ger kunskap och utmanar oss till att ta vår del av ansvaret för hur vårt samhälle ska utvecklas 
och visar på alternativa sätt att förhålla oss till oss själva och vår omvärld. 

Men den sociala, ekonomiska och kulturella bakgrunden skapar skilda villkor för olika grupper. 
När möjligheterna till kulturupplevelser och eget skapande är mycket ojämlikt fördelade så 
innebär det också att förutsättningarna att påverka är mycket ojämlika. Liksom förutsättningarna 
för att få uppleva vad kulturen kan ge oss. 

Jämlikhet är ett av våra politiska mål också vad gäller att alla ska ha möjligheter att vara en del i 
samhället - vara med och påverka besluten - antingen det gäller en omstridd miljöfråga eller att 
våga säga sin mening på arbetsplatsen. 

Under många år har man inom LO gjort undersökingar och tagit fram statistik som visar hur 
djupa klassklyftorna är. Dessa siffror har använts i olika sammanhang men de har ännu inte lett 
till de förändringar som skulle vara avgrande för en annan utveckling. 

En av undersökningarna visade att 37% av männen inom LO och 5% av männen inom SACO 
aldrig läser en bok. 55% av männen inom LO och 20% inom SACO besöker aldrig ett bibliotek. 
66% av männen inom LO och 29% inom SACO besöker aldrig ett museum. 74% av männen 
inom LO och 47% av männen inom SACO besöker aldrig en teater.  

Grundproblemet är att för alltför många är tanken på ett museibesök eller en konstutställning 
något mycket främmande - som om det fanns vattentäta skott mellan dem och t.ex. ett 
teaterbesök, Och för dem som någon gång försöker sig på ett närmande kan svårigheterna 
upplevas som oöverstigliga.  

En mycket välkänd skådespelare har i en intervju berättat om sitt första besök på en 
konstutställning. 



"Redan när jag kom in i utställningslokalen blev jag nervös och upphörde med att vara mig själv. 
Spänd och osäker som i en främmande värld kunde jag inte utnyttja mina sinnen. Ögonen såg 
inte, öronen hörde inte, jag blev svettig och ville bara gå hem. Jag var rädd. För alltför många 
människor i vårt land är det fortfarande så här man känner inför kulturen." 

Vi vet hur viktigt det är för ett barns utveckling att få använda alla sina "språk" - få möjlighet att 
pröva musik, bildskapande m.m. Vi vet att gemenskapen i t.ex. en kör gör oss starkare som 
människor. Vi vet att några ord ur en dikt kan klara oss igenom även de svåraste prövningar. Vi 
vet att en teaterföreställning kan få oss att förstå en konflikt som är just samma konflikt som vi 
själva brottas med. Vi vet att invandrarnas kultur och vår kultur kan berika varandra. Dessutom 
visar nya rön att också kultur är viktigt för folkhälsan.  

Varför gör vi då inte mer för att det ska bli en förändring när vi beslutar om anslag och inriktning 
för kulturpolitiken? 

Ett av svaren är att även inom socialdemokratin har inte tillräckligt många sett sambanden mellan 
kultur- och demokratifrågorna och det faktum att klassamhället utestänger stora grupper. Trots 
att det är alla skattebetalare som bidrar till kulturanslagen. 

Har de som arbetat med dessa frågor mött ett alltför starkt motstånd inom partiet? Har vi varit 
tillräckligt medvetna för att föra den diskussion som skulle gjort att vi i tillräcklig utsträckning 
satsat på att nå nya grupper? 

En analys av hur medlem avänts även inom socialdemokratiskt styrda kommuner skulle visa att 
merparten av anslagen gått till den typ av verksamhet som vänder sig till redan medvetna. Många 
av dessa beslut beror av nödvändighet på att man har ansvar för en teater, en orkester osv. Detta 
behöver vi också. Men kanske har vi inte haft tillräckligt med argument, kunskap och 
självförtroende för att vi ska ska slåss för dem som nu står utanför. 

Nedanstående är enbart ett försök att inspirera beslutsfattare. Målet är att vi ska ha en sådan 
kulturell iinfrastruktur att alla, även i glesbygd och storstäderas förorter har möjligheter att ta del 
av ett rikt kulturubud och möjligheter till eget skapande. 

Vi kan förändra. Men det behövs medel i den storleksordningen att insatserna blir verkligt 
långsiktiga - inte projekt som blossar upp och försvinner.  

1.  Varje elev ska vid minst ett par tillfällen per år besöka t.ex. en konsert eller ett museum samt 
få besök på skolan av t.ex. teater. Kultur i skolan (det tidigare anslaget från Kulturrådet återinförs 
och ersätter det nuvarande anslaget Skapande skola som borgarna införde). 

2.  De konstnärliga uttrycken integreras i pedagogiken. 

3.  De estetiska ämnena ingå i läroplanen på alla nivåer i skolan. 

4.  Kulturskola/musikskola i varje kommun med behovstäckning för alla som vill vara med samt 
avgiftsfri. 

5.  Delning av anslaget till folkbildningen med särskilt anslag till kultur. 

6.  Återinföra anslaget till Kultur i arbetslivet (KIA). Det gjorde mycket stor skillnad genom 
betydande förändringar för nya grupper genom satsningar av LO och facken. 

7.  Ökade anslag till främjande-, boende- och ungdomsorganisationer, amatörkulturen, 
invandrarföreningar, Folkets hus och Parker m.fl. 

8.  Lägre kostnader eller nolltaxa lokaler möten, studier m.m. 

9.  En massiv satsning på arbetsplatsbibliotek. Genom t.ex. anslaget Kultur i arbetslivet eller extra 
anslag. 

10. Storsatsning på de bästa och intressantaste ungdomsgårdar som man kan erbjuda - i första 
hand i de s.k. utanförskapsområdena. 



11. Vi måste lyfta fram de delar av våra kulturyttringar och vårt kulturarv som hittills inte haft sin 
rättmätiga plats i det traditionella kulturlivet - arbetarens och arbetets kultur. Här finns musik, 
berättande. konst m.m. Gräva i domumenten och få fram människorna som arbetade i t.ex. 
industrierna och hur de levde sina liv. T.ex. Arbetets museum, Arbetarnas kulturhistoriska 
sällskap, Arbetarerörelsens arkiv och bibliotek och de många Arbetslivsmuseerna ska ha goda 
möjligheter att utveckla sina verksamheter. 

12. En annan aspekt är industrialismens fysiska kulturarv. Vad vi bevarar - eller inte bevarar - har 
stor betydelse för kunskap om arbetet och arbetarnas villkor. 

13. Anslag till kulturinstitutioner m.fl. boende för äldre.  

15. Övergripande viktigt är att de som arbetar inom alla kulturens genrer har goda arbetsvillor. 

Inom partiet kan vi t.ex. tydligare lyfta fram kulturfrågorna i t.ex.handlingsprogram och i 
valmaterial. I kan planera in "kulturbesök" när en politiker är på resa. Vi kan bjuda in 
skådespelare. författare m.fl. till våra möten och konferenser. Vi kan använda t.ex. ett museums 
hörsal till att arb.k. möte och samtidigt ordna en visning av museet. Vi kan ta fram och sprida ett 
material med det viktigaste i den socialdemokratiska kulturpolitiken. Vi kan återuppta de tidigare 
flerdagskonferenserna om kultur (med ordf./gruppordf. i kulturnämnder och regioner - 
tillsammans med våra ledamöter i riksdagens kulturutskott samt företrädare för olika delar av 
kulturlivet ) för kunskaps - och erfarenhetsutbyte.  

Arthur Engberg skrev i "Demokratisk kulturpolitik" 1938: "Kulturpolitikens grundsatser höra på 
det närmaste samman med den allmänna politikens. Ty intet folkstyre kan bestå och lyckas, därest 
det icke uppbäres av upplysta, ansvarsmedvetna och självständiga människor", 

Vi har ett stort ansvar för den medlem som på ett möte sa: " Har förstått att det skulle kunna ge 
mig mycket att gå på teater, men vågar inte. Vet inte hur jag ska klä mig eller hur man beter sig. 
Jag är orolig för att jag ska skratta eller applådera på fel ställen". 
 

 

Jag yrkar att 

1. vi inom kulturpolitiken utformar en strategi för ökad demokrati och jämlikhet genom t.ex. 
beslut som gör att fler får möjlighet till såväl etet skapande som kulturupplevelser  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F29 
En vision för Kulturskolan 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
Kulturskolan är en del av den kommunala välfärden och i de flesta kommuner erbjuds barn och 
unga att delta i kulturskolans verksamhet. Kulturskolan är den institution som i kommunerna 
erbjuder möjlighet till fördjupade kunskaper i de estetiska ämnena, med fokus på hantverk såväl 
som konstnärligt uttryck. Det är angeläget att utforma en politik där denna möjlighet garanteras 
för barn och unga i hela landet. Utifrån detta är det viktigt att vi i socialdemokraterna formulerar 
oss kring vilken Kulturskola vi vill verka för och vilken roll Kulturskolan har i samhället och 
utbildningspolitiken. 

I vårt partiprogram står det “Den kommunala musik-och kulturskolan är en grundbult i den 
socialdemokratiska kulturpolitiken.” Denna grundbult behöver preciseras. I dagsläge är det “mer 
pengar” som är vårt återkommande argument, en politik bör ha ett innehåll inte enbart en önskan 
om mer pengar. Detta är särskilt viktigt då vi efter corona krisen kommer behöver göra skarpa 
prioriteringar både statligt och kommunalt. Då behöver kulturskolans roll i välfärdssamhället 
definieras och vår hållning i frågan vara tydlig.  

I vårt kulturpolitiska program från 2018 står det: 

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

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

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

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

● barns rätt till kultur(barnkonventionen) 

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

● kontinuitet (vilket främjar det sociala i uppdraget såväl som kunskapsutvecklingen) 

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

 

Vi yrkar att 

1. en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta ett förslag till nationell Kulturskolepolitik med 
utgångspunkt i barns rätt till kultur, möjlighet till fördjupning, kontinuitet samt icke-kommersiella 
kulturella mötesplatser för barn och unga. 

2. kongressen utökar de mål som finns angående kulturskolan i våra kulturpolitiska mål med att 
Kulturskolan ska tillhandahålla undervisning av hög kvalité i de konstnärliga ämnena på barns 
och ungas fritid, kulturskolan en skolform i egen rätt. 

3. kongressen utökar de mål som finns angående kulturskolan i våra kulturpolitiska mål med att 
Kulturskolans utbildning riktar sig till barn och unga mellan 6-22 år som ett komplement till 
grundskola och gymnasium, med särskilt uppdrag att ge alla barn och unga tillgång till och 
möjlighet till utbildning inom konsten.  



4. kongressen utökar de mål som finns angående kulturskolan i våra kulturpolitiska mål med att 
Kulturskolan ska erbjuda undervisning inom musik, dans, teater och bildkonst med möjlighet till 
lokal variation i utbudet. 

5. Kulturskolans uppdrag ingår i välfärden och är en del av utbildningsväsendet såväl som 
kulturområdet. 

6. Kulturskolans frågor ska ges utrymme både inom utbildningspolitiken och kulturpolitiken.  

7. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F30 
Ett kulturlyft för Sverige - Kulturpolitiskt reformprogram för Socialdemokraterna 2022-
2026 
Kulturarbetarnas S-förening, Södra kvinnoklubben, Gröndal-Liljeholmens S-förening, Adolf 
Fredriks s-förening 
 
I juni 2018 antog partistyrelsen ett nytt kulturpolitiskt program. Det tillkom efter beslut på 
partikongressen 2017, som grundades på en motion som skrivits av Kulturarbetarnas 
Socialdemokratiska Förening (KSF) i Stockholms Arbetarekommun. Programmet slår på ett 
övergripande plan fast partiets syn på kultur, de kulturpolitiska målsättningarna och de 
grundläggande förutsättningarna för en socialdemokratiskt styrd kulturpolitik. Kulturarbetarnas 
villkor finns med liksom bibliotek, scenkonst, film, folkbildning, kulturarv och andra bärande 
delar inom kulturen. 

Partistyrelsen har genom antagandet av det kulturpolitiska programmet slagit fast att partiet vill 
”genomföra ett kulturlyft, en långsiktig kultur- och folkbildningssatsning”. Det är hög tid att detta 
lovvärda beslut genomförs i praktiken! 

Att ett nytt kulturpolitiskt program antagits visar att partiet, efter en längre period av 
nedprioritering av kulturpolitiken, ser området som en viktig del inom den välfärdspolitik som vi 
vill driva. Men trots det märks inte effekterna i praktiken av ett nytt kulturpolitiskt program ännu. 

För andra mandatperioden i rad innehar inte Socialdemokraterna kulturministerposten. Under 
perioden 2014-2018 gjordes en ökning av kulturbudgeten med satsningar på fri entré, nationell 
satsning på kulturskolan och biblioteken. Men det visar sig nu att flera av de satsningar som 
gjordes enbart var tillfälliga och att pengarna efter några år försvinner. Det gäller till exempel 
satsningarna på samlingslokalerna, digitaliseringen av scenkonsten och kultur i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

Under innevarande mandatperiod har inga satsningar på kulturens område genomförts fram till år 
2020. Med anledning av Coronapandemin har olika krispaket tagits fram för att stödja en 
kulturbransch som fullständigt blöder och där kulturskapare drabbats med full kraft. Det har nu 
blivit tydligt att de befintliga trygghetssystemen inte räcker till för de kulturskapare som är 
beroende av tillfälliga uppdrag, stipendier och bidrag för att kunna fortsätta sitt arbete. Den 
kommunala ekonomin var redan innan krisen hårt ansatt och med ökningen av arbetslösheten 
kommer ekonomin sannolikt att avsevärt försämras under de kommande åren.  

Socialdemokraterna måste i detta läge värna kulturområdet och visa att det istället för 
neddragningar behövs satsningar.  

För att Socialdemokraterna på allvar ska stärka sin kulturpolitik krävs tydlig handling. KSF vill 
därför se ett kraftigt reformprogram som utgår från det av partistyrelsen antagna kulturpolitiska 
programmet. Det är dags att genomföra det kulturlyft som partiet åtagit sig genom programmet. 
KSF vill se ett Kulturlyft för Sverige och för att det ska bli verklighet behöver ett kulturpolitiskt 
reformprogram för mandatperioden 2022-2026 tas fram i god tid före nästa val. 

Vårt parti har genom framläggandet av den kulturpolitiska propositionen från 1974 skapat den 
moderna kulturpolitiken, som i stora drag ännu är giltig. Vårt parti ska också visa vägen för hur 
kulturens område ska stärkas så att kulturens ekosystem inte riskerar att långsiktigt dräneras och 
falla i bitar. Det är dags för ett Kulturlyft för Sverige! 
 

 

Vi yrkar att 



1. innan sommaren 2021 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag på ett 
kulturpolitiskt reformprogram för mandatperioden 2022-2026 till partistyrelsen, 

2. utifrån reformprogrammet verka för att genomföra ett Kulturlyft för Sverige under 
mandatperioden 2022-2026.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F31 
Stärk bibliotekens oberoende ställning 
Montén, Christer 
 
Situationen på biblioteket i Sölvesborg (se DN 14 januari 2020 – artikel av f d bibliotekschefen 
Sofia Lenninger) där kommunstyret med politiskt ingripande mot bibliotekets rutiner med 
anklagelser om att man inte har följt den av SD definierade kulturpolitiken är ett intrång som 
berör våra enligt grundlagen stadgade fri- och rättigheter och strider mot demokratiska principer. 
Lenninger beordrades att lämna sin tjänst när hon insisterade på att följa de riktlinjer som gäller 
för våra bibliotek. Som Lenninger skriver ska biblioteken arbeta för att nå alla invånare. 
Sölvesborgs kommun vill styra kulturella satsningar till vissa medborgare och utesluta andra. 
Lenninger har försökt hävda ett tjänstemannaperspektiv där resurserna ska främja bredd och 
kvalitet. Hon poängterar vår avgränsning mellan politiken och tjänstemannansvaret och att vi 
måste skydda centrala demokratiska värden, biblioteken är en viktig institution för att upprätthålla 
demokratiska principer i vårt samhälle. Politiken tar beslut om vilka skattepengar som ska 
användas för kulturändamål, men har inte befogenhet att politiskt diskriminera 
medborgargrupper för att styra bibliotekens verksamhet mot någon särskild ideologi.  

Kulturens situation i Sölvesborg är en varningslampa. Nästa steg kan bli att politikerna kommer 
att styra vilka böcker som ska inköpas eller ratas. Kommunstyrets ifrågasättande av en 
dockteaterföreställning som var på arabiska illustrerar faran. Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska 
folkbiblioteken verka för fri åsiktsbildning och ägna särskild uppmärksamhet åt bland andra 
grupper ”personer som har annat modersmål än svenska”.  

Händelserna i Sölvesborg visar på behov av en översyn av skyddet mot begränsningar av det fria 
ordet i vår demokrati. Kommunens bibliotek hade inte stöd i existerande lagstiftning för att 
motsätta sig kommunstyrelsens intrång. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partiet driver frågan i första hand om ett tillägg i Bibliotekslagen skulle kunna stärka 
bibliotekens oberoende ställning eller, om detta visar sig ogörligt 

2. partiet överväger annan form av lagstiftning eventuellt genom en förstärkning av 
grundlagsskyddet för det fria ordet.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F32 
Få koll på konsten - ett stöd till kommuner och regioner för inventering av offentligt ägda 
konstsamlingar 
Kulturarbetarnas S-förening 
 
Få koll på konsten - ett stöd till kommuner och regioner för inventering av offentligt ägda 
konstsamlingar 

Svenskarna har tillgång till mycket god konst via det offentliga, inte bara genom museum utan 
framförallt genom kommuner och regioner. I princip all konst i offentlig miljö ägs eller förvaltas 
av kommunerna och ägs därmed också av medborgarna. Större kommuner kan ha ett innehav av 
konst för miljontals kronor. Inte minst tack vare enprocentsregeln, den princip som säger att en 
procent av kostnaderna vid ny-, om- och tillbyggnad ska användas till konstnärlig gestaltning 
Kortfattat kan man säga att svenskarna har tillgång till en enorm konstskatt via det offentliga. 

I SVD den 22/4 2020 kunde man läsa om hur Peter Tillbergs målning ” Det rasande berget” 
blivit övermålad på en skola i Vallentuna för att man “ville ha det ljusare”. Ett tragiskt öde för ett 
stort konstverk som enkelt hade kunnat undvikas med större kunskap om vad man faktiskt hade 
för konst på sin vägg och bättre rutiner för hur den hanteras, en kunskap som idag lyser med sin 
frånvaro i kommuner och regioner. Enligt inventeringar som gjorts de senaste åren har 
tiotusentals konstverk förstörts, stulits eller i de flesta fall bara försvunnit. När P4 Örebro gjorde 
en undersökning kom de fram till att över 17 000 konstverk saknas av svenska kommuner. Av 
222 kommuner svarar hälften att det 

saknas tavlor och hela 30 kommuner vet inte hur många tavlor de äger överhuvudtaget. Mönstret 
är tyvärr likadant hos regionerna. Region Stockholm saknar omkring 6 000 konstverk – 10 
procent av hela samlingen. 

I de flesta fall handlar det inte om någon stulit konsten utan förklaringarna är enklare, och mer 
tragiska än så. Konsten har slarvats bort, glömts, förstörts, kastats – eller spårlöst försvunnit. 
Bristerna i inventeringarna är så stora att många inte har någon aning om att konsten är borta 
överhuvudtaget. Det handlar om en närmast ofattbar försummelse av vårt gemensamma 
konstarv, som därtill är värt hundratals miljoner kronor. Konst som en gång köpts, lånats eller 
donerats till det offentliga för att göra våra skolor, sjukhus, äldreboenden, kommunhus och andra 
offentliga ytor till vackrare och mer intressanta platser är borta. Förluster som enkelt hade kunnat 
undvikas genom, förhållandevis små, investeringar. 

Idag är det dock svårt för kommuner och regioner att prioritera sin arkiv och konstsamlingar. 
2018 gick 69 av landets 290 kommuner med underskott och ekonomerna spår att det kommer bli 
långt värre innan det blir bättre. Den som har erfarenhet av kommunpolitik vet att det är lätt att 
förstå hur svårt det kan vara att prioritera en inventering av konsten. Det är sällan en 
fritidspolitiker blir uppringd av arga föräldrar som vill veta om kommunen har koll på vilken 
konst den äger. När en årlig inventering av konst vägs mot fler lärare i skolan vinner lärarna varje 
gång. 

   

Förståeligt men varken särskilt smart eller klokt. Här måste politikerna få hjälp att prioritera. 

I Socialdemokraternas kulturpolitiska program från 2018 kan man läsa följande: 

“Kulturarvet kommer till uttryck i berättelser om vår historia, i materiella och immateriella 
lämningar och samlingar, i arkitektur och litteratur, i konsten, teatern, dansen och sångerna 
genom seklerna. Kulturarvet måste vårdas professionellt och med en kritiskt granskande ansats. 



För oss socialdemokrater är det en grundläggande kulturpolitisk uppgift att göra tidigare kultur 
och konst närvarande och levande.” 

Staten måste ge incitament till det offentliga att ta hand om sin konst bättre och lösningen är 
enkel. En aktör med den rätta infrastrukturen tilldelas uppdraget dela ut medel för kommuner 
och regioner att söka för projekt som syftar till att inventera, kartlägga och strukturera sina 
konstsamlingar. 

På så sätt kommer fler kommuner och regioner att få koll på sin konst och fler politiker, 
allmänhet och tjänstemän själva att få en bättre uppfattning av vilka värden, både ekonomiska 
och kulturella, som de faktiskt äger. Det skapar förståelse och belyser ansvaret att faktiskt ta hand 
om det. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Kulturrådet tilldelas riktade medel för kommuner och regioner att söka i syfte att kunna 
genomföra inventeringar av och få bättre kunskap om sina konstsamlingar, 

2. medlen fördelas på ett sätt som skapar incitament för långsiktiga satsningar på konsten i sagda 
kommun och inte straffar ut kommuner som redan satsat mycket.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F33 
Kultur och fritid 
Kulturarbetarnas S-förening, Södra kvinnoklubben, Tanto-Zinken s-förening 
 
På Island har gjorts en stor och omfattande satsning på barn och unga. Där var stora utmaningar 
vad gäller unga och alkohol. Det beslutades brett att alla ungdomar skulle fångas upp inom 
föreningsverksamhet med kultur-, hobby- och idrottsaktiviteter. 

Island var för mindre än 20 år sedan, ett av de europeiska länderna med högst andel tonåringar 
som konsumerade psykoaktiva droger. Förändringen var med andra ord progressiv och 
kontinuerlig. Det bästa med den var att den fungerade. 

Allt detta tack vare programmet Youth in Iceland, eller Ungdom på Island. Programmet startades 
1998 och målet var inledningsvis att minska alkohol och rökning bland unga. Samhälletoroades 
sig över sina unga,som verkade desorienterade. 

Chefen för Islands centrum för social forskning och analys och ledaren för Youth in Iceland är 
Jón Sígfusson. För honom som statstjänsteman var det omöjligt att skrida till handling utan att 
genomföra efterforskningar. Så under den inledande fasen lade han all sin kraft på att studera 
situationen. 

Studierna etablerade bl.a.att fritidsaktiviteter var en avgörande faktor. Det ger inte bara 
tonåringarna en kontrollpunkt, utan låter dem även öka sin känsla av uppfyllelse. Det är därför 
Island öronmärkt nödvändiga resurser för att öka tillgängligheten av konstnärliga, hobbymässiga 
och idrottsliga aktiviteter för barn och ungdomar. 

Vi har bland ungdomar i Sverige problem med, förutom alkohol och droger, kriminalitet och 
skjutningar. Det talas mycket inom politiken och i media om att vi behöver ta till krafttag för att 
stoppa dessa negativa och destruktiva trender. 

Socialdemokratisk politik vill gärna se till helheten. Vi socialdemokrater förstår att ska vi åtgärda 
de negativa yttringarna med alkohol, droger och kriminalitet, behöver vi ta till lösningar som 
startar tidigt i en människas liv och som är långsiktiga och hållbara. Låt oss inspireras av Island 
och göra en rejäl satsning som gynnar alla våra barn, unga och föräldrar, där de bjuds in till en 
meningsfull fritid och där de ges kvalitativa alternativ till destruktiva och farliga livsstilar, både för 
dem själva och för övriga samhället, en del av våra ungdomar riskerar att hamna i. Där alla 
ungdomar får möjlighet till en positiv utveckling, bra grundläggande värderingar med en aktiv, 
engagerad och ansvarstagande vuxenvärld. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en nationell satsning på ungdomspolitik, för att ge alla våra 
ungdomar en meningsfull fritid med kultur, hobbyer och idrott i enlighet vad motionen anför.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F34 
Kulturskolan - Generellt statligt stöd 
Kulturarbetarnas S-förening 
 
Bakgrund  

En mycket stor del av barns och ungdomars möjligheter att få utöva kultur, och att förkovra sig 
på området, sker idag via de kommunala kulturskolorna. Föreningslivet är tyvärr ganska svagt på 
området och studieförbundens verksamhet är främst inriktad på ungdomar över 14 år. Ett stort 
ansvar för att uppfylla barnkonventionens skrivningar kring barns rättighet att vara aktiva 
deltagare i kulturlivet hamnar därför på kommunerna.  

Från de kommunala musikskolornas start i slutet av 1940-talet till 2017 fanns ingen nationell 
politik på området. En viktig del av barn- och ungdomskulturen stod på det sättet utanför den 
nationella kulturpolitiken. ”Prop.2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en 
strategi för de statliga insatserna” var därför en mycket viktig markering av att de kommunala 
kulturskolorna numera är en del av den nationella kulturpolitiken.  

Riksdagens beslut innebar bland annat inrättandet av ett ekonomiskt stöd till kulturskolorna. För 
närvarande på 100 miljoner per år. Kommunernas kostnader ligger på 2,6 miljarder. Det statliga 
stödet utgör med andra ord 3,8% av de totala kostnaderna.  

Det är väldigt oroande, speciellt i denna Corona-tid, att barnens möjlighet till kulturutövande i så 
hög grad skall vara avhängigt den enskilda kommunens ekonomi. Enligt en undersökning av 
Myndigheten för kulturanalys från 2017 (Barns och ungas kulturaktiviteter, Kulturfakta 2017:5) 
deltar 40 procent av eleverna i årskurs 5 i kulturskoleverksamhet på fritiden, i jämförelse med 22 
procent i årskurs 8 och 13 procent i gymnasieskolans årskurs 2. De flesta kommunala 
kulturskolor har också långa köer. Andra rapporter visar att intresset från barn och ungdom att 
utöva kultur respektive idrott är ungefär lika stort. Problembilderna, vilka som deltar och vilka 
som inte gör det, är också tämligen lika.  

Samhällets stöd till idrotten är dock betydligt större än det till kulturverksamhet. Och kommer 
från flera olika håll. Statens direkta stöd till barn- och ungdomsidrotten är på 2,1 miljarder per år. 
Därtill kommuner medel från Postkodlotteriet, regioner och inte minst kommuner. Den 
kommunala kostnaden för arenor för idrotten är 12 miljarder per år enligt SKR. Föreningsstöd 
tillkommer. Siffrorna är svåra att jämföra. Oavsett hur man räknar är samhällets stöd till idrott för 
barn och ungdomar flerfalt större än det till kulturskolorna. Vi menar absolut inte att idrott och 
kultur skall sättas emot varandra. Vi menar att kulturskolorna helt enkelt förtjänar ett större stöd 
framförallt från den nationella nivån.  

Redan före Corona-krisen var enligt Kulturskolerådet 40% av landets kulturskolor hotade av 
stora besparingskrav. På grund av krisande ekonomi i flera kommuner, inte minst små kommuner 
med en åldrande befolkning. Vi menar att det nu är hög tid att staten på allvar tar ansvar. Som det 
står i partiet kulturpolitiska program är målet att alla kommuner ska erbjuda musik-och 
kulturskola till alla barn. 

   

KSF Stockholms förslag 

Vi anser att det nationella stödet till de kommunala kulturskolorna måste förstärkas. Det 
nationella stödet som infördes 2017, utgör bara 3,8% av verksamhetens kostnader. Det påverkar 
mycket marginellt fler barns möjligheter att ta del av verksamheten. Inte heller ger det 
avgiftssänkningar. Vi anser att det behövs ett stöd på en helt annan ekonomisk nivå och med en 
annan utformning. Vi föreslår därför att Socialdemokraterna tar initiativ till ett förslag att 50% av 



kommunens kostnader för pedagoger inom kulturskolan täcks av statliga bidrag. (Modellen finns 
i Danmark där dock det procentuella stödet har minskat betydligt de sista årtiondena.) Ett sådant 
bidrag är rättvist och lätt att administrera. Kostnaden blir mycket stor, ca en Kommunerna ges en 
chans att stärka och i var och i vart fall bevara verksamheten i den kommunala kulturskolan. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna skall verka för att ett generellt statligt stöd till pedagogernas löner inom 
landets kommunala kulturskolor inrättas snarast möjligt.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F35 
Kulturskolan - Utveckling och ökat samarbete 
Kulturarbetarnas S-förening 
 
Bakgrund  

En mycket stor del av barns och ungdomars möjligheter att få utöva kultur, och att förkovra sig 
på området, sker idag via de kommunala kulturskolorna. Föreningslivet är tyvärr ganska svagt på 
området och studieförbundens verksamhet är främst inriktad på ungdomar över 14 år. Ett stort 
ansvar för att uppfylla barnkonventionens skrivningar kring barns rättighet att vara aktiva 
deltagare i kulturlivet hamnar därför på kommunerna.  

Från de kommunala musikskolornas start i slutet av 1940-talet till 2017 fanns ingen nationell 
politik på området. En viktig del av barn- och ungdomskulturen stod på det sättet utanför den 
nationella kulturpolitiken. ”Prop.2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en 
strategi för de statliga insatserna” var därför en mycket viktig markering av att de kommunala 
kulturskolorna numera är en del av även den nationella kulturpolitiken.  

Riksdagens beslut är mycket viktigt. På flera områden krävs dock att arbetet för att ”alla 
kommuner ska erbjuda musik-och kulturskola till alla barn” som det står i partiets kulturpolitiska 
program från 2018 fortsätter.  

KSF Stockholms förslag 

Förutom att det det nationella stödet måste förstärkas ser vi några viktiga utvecklingsområden.  

1. Regional - och nationell samverkan måste ges stöd. I propositionen finns en ambition kring 
regionalt och nationellt samarbete, ex ”Inte minst när det gäller fördjupad utbildning inom något 
konstnärligt uttryckssätt ökar nationell samordning möjligheterna till höjd kvalitet i 
undervisningen”. Samtidigt finns flera formuleringar som pekar mot att statens samordning bara 
innebär att sprida lokala goda exempel. Vi menar att detta inte räcker. Statens roll måste utökas 
till att omfatta ett stöd dels till regionalt utvecklingsarbete men också ett nationellt arbete, dvs en 
nationellt verksamhet för och med elever på denna nivå. Vi menar att det också behövs andra 
utvecklingsprojekt på nationell nivå. Förslagsvis kanaliserade via Kulturskolerådet för att på det 
sättet ge staten rollen att stödja men inte detaljreglera. (Kulturskolerådet är kommunernas 
branschorganisation)  

2. Lokalstöd. När det gäller lokaler för barns och ungdomars kulturutövande upplever vi att det 
finns en bristande förståelse för hur behovet ser ut. Det finns en tradition att kulturskolornas 
musikundervisning kan förläggas till grundskolornas lokaler. I vissa fall fungerar det också bra 
men ofta inte alls. För att förenkla bilden; musikundervisning i mindre grupper för barn mellan 6-
11 år kan ske i grundskolelokaler men dessa fungerar sällan för dans, teater eller bild. Inte heller 
för större musikensembler. För barn på högstadiet och gymnasiet behövs lokaler där barn och 
ungdomar från olika skolor möts. Vi anser att ett uppbyggande av lokaler för just kulturskolornas 
behov är önskvärt men knappast vare sig ekonomiskt eller kulturpolitiskt försvarbart. Vi ser 
hellre att en översyn görs kring behov av lokaler för amatörkultur, professionell kultur och 
kulturskola. Såväl repetitions- som föreställnings-/konsertlokaler. Om vi tar oss friheten att 
föregripa resultatet av en sådan utredning så ser vi behov av ett nya typ av statligt lokalstöd för 
lokal kultur i olika former. Vi föreslår att Socialdemokraterna tar initiativ till en sådan utredning 
och att denna görs av staten i samverkan med Folkets Hus och Parker, studieförbunden och 
Kulturskolerådet/SKR mfl.  

3. Samordning mellan grundskola och kulturskola. Prop. 2017/18:164 innehåller ingen 
beskrivning av vad en kulturskola är utan riksdagen ansåg att det är upp till varje kommun att 



självständigt definiera och utforma verksamheten. Samverkan mellan grundskola och kulturskola 
lyfts upp som en positiv del. Samtidigt sägs att kultursk Vi menar att denna lite motsägelsefulla 
beskrivning är ett av flera talande exempel på hur otydligt kulturskolans samhälleliga uppdrag är 
formulerat. Vad är egentligen en kulturskola? Och i detta fall; vad är en kulturskolas roll i 
förhållande till den obligatoriska skolans musik- bild- dans och teaterundervisning? Hur kuggar 
verksamheterna i varandra? Har exempelvis kulturskolan ett uppdrag att svara för en ”kulturell 
bildning” genom att visa upp olika genrer och konstinriktningar? Har grundskolan samma 
uppdrag? Eller skall kulturskolan snarare vara en fördjupning på elevernas fria tid? Hur kan båda 
verksamheterna stärkas i sina olika roller och ömsesidiga samverkan? 

 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar initiativ till en översyn av hur en utveckling av den kommunala 
kulturskolan på regional och nationell nivå kan förverkligas,  

2. hur ett statligt lokalstöd kan utformas för att samtidigt kunna tillfredsställa den professionella 
kulturens, amatörkulturens och kulturskolornas lokalbehov, 

3. hur förhållandet mellan, innehållet i, och samverkan mellan den obligatoriska skolans 
undervisning i estetiska ämnen och kommunala kulturskolans undervisning kan förtydligas och 
utvecklas.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F36 
Nu behöver staten ta ansvar för de kommunala kulturskolorna 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening 
 
En mycket stor del av barns och ungdomars möjligheter att få utöva kultur, och att förkovra sig 
på området, sker idag via de kommunala kulturskolorna. Föreningslivet är tyvärr ganska svagt på 
området och studieförbundens verksamhet är främst inriktad på ungdomar över 14 år. Ett stort 
ansvar för att uppfylla barnkonventionens skrivningar kring barns rättighet att vara aktiva 
deltagare i kulturlivet hamnar därför på kommunerna.  

Från de kommunala musikskolornas start i slutet av 1940-talet till 2017 fanns ingen nationell 
politik på området. En viktig del av barn- och ungdomskulturen stod på det sättet utanför den 
nationella kulturpolitiken. ”Prop.2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en 
strategi för de statliga insatserna” var därför en mycket viktig markering av att de kommunala 
kulturskolorna numera är en del av den nationella kulturpolitiken.  

Riksdagens beslut innebar bland annat inrättandet av ett ekonomiskt stöd till kulturskolorna. För 
närvarande på 100 miljoner per år. Kommunernas kostnader ligger på 2,6 miljarder. Det statliga 
stödet utgör med andra ord 3,8% av de totala kostnaderna.  

Det är väldigt oroande, speciellt i denna Corona-tid, att barnens möjlighet till kulturutövande i så 
hög grad skall vara avhängigt den enskilda kommunens ekonomi. Enligt en undersökning av 
Myndigheten för kulturanalys från 2017 (Barns och ungas kulturaktiviteter, Kulturfakta 2017:5) 
deltar 40 procent av eleverna i årskurs 5 i kulturskoleverksamhet på fritiden, i jämförelse med 22 
procent i årskurs 8 och 13 procent i gymnasieskolans årskurs 2. De flesta kommunala 
kulturskolor har också långa köer. Andra rapporter visar att intresset från barn och ungdom att 
utöva kultur respektive idrott är ungefär lika stort. Problembilderna, vilka som deltar och vilka 
som inte gör det, är också tämligen lika.  

Samhällets stöd till idrotten är dock betydligt större än det till kulturverksamhet. Och kommer 
från flera olika håll. Statens direkta stöd till barn- och ungdomsidrotten är på 2,1 miljarder per år. 
Därtill kommuner medel från Postkodlotteriet, regioner och inte minst kommuner. Den 
kommunala kostnaden för arenor för idrotten är 12 miljarder per år enligt SKR. Föreningsstöd 
tillkommer. Siffrorna är svåra att jämföra. Oavsett hur man räknar är samhällets stöd till idrott för 
barn och ungdomar flerfalt större än det till kulturskolorna. Vi menar absolut inte att idrott och 
kultur skall sättas emot varandra. Vi menar att kulturskolorna helt enkelt förtjänar ett större stöd 
framförallt från den nationella nivån.  

Redan före Corona-krisen var enligt Kulturskolerådet 40% av landets kulturskolor hotade av 
stora besparingskrav. På grund av krisande ekonomi i flera kommuner, inte minst små kommuner 
med en åldrande befolkning. Vi menar att det nu är hög tid att staten på allvar tar ansvar. Som det 
står i partiet kulturpolitiska program är målet att alla kommuner ska erbjuda musik-och 
kulturskola till alla barn. 

Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF) Stockholms förslag: 

Vi anser att det nationella stödet till de kommunala kulturskolorna måste förstärkas. Det 
nationella stödet som infördes 2017, utgör bara 3,8% av verksamhetens kostnader. Det påverkar 
mycket marginellt fler barns möjligheter att ta del av verksamheten. Inte heller ger det 
avgiftssänkningar. Vi anser att det behövs ett stöd på en helt annan ekonomisk nivå och med en 
annan utformning. Vi föreslår därför att Socialdemokraterna tar initiativ till ett förslag att 50% av 
kommunens kostnader för pedagoger inom kulturskolan täcks av statliga bidrag. (Modellen finns 
i Danmark där dock det procentuella stödet har minskat betydligt de sista årtiondena.) Ett sådant 



bidrag är rättvist och lätt att administrera. Kostnaden blir mycket stor, ca en miljard kronor men 
skall i första hand ses som en överföring av befintliga kostn 

Saknas text i den inskickade motionen 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna skall verka för att ett generellt statligt stöd till pedagogernas löner inom 
landets kommunala kulturskolor inrättas snarast möjligt. 

2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F37 
Professionell Konst och Kultur till skolan, arbetslivet och vården! 
Kulturarbetarnas S-förening, Tanto-Zinken s-förening 
 
Utifrån det kulturpolitiska program som beslutades på kongressen 2017 och som antogs av 
partistyrelsen 2018-06-01 vill vi att Socialdemokraterna tydliggör hur vi konkret går tillväga.  

Där står: 

"Vi vill: 

• Genomföra ett kulturlyft, en långsiktig kultur- och folkbildningssatsning. 

• Ta fram nya nationella kulturpolitiska mål som tydligare betonar allas rätt och möjlighet att ta 
del av och skapa konst och kultur. 

• Motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. 

• Lyfta fram kulturpolitiken som en strategiskt viktig del av socialdemokratisk politik både 
nationellt och lokalt. 

I de riktlinjer som togs fram på kongressen 2017 står bl.a. att läsa: 

...Och därför ska vi ha en stark statlig kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och ta 
del av kultur, i hela landet..." 

Vår politik ska vara kompensatorisk. Alla barn och ungdomar ska få likvärdig tillgång till 
professionell konst och kultur i ord, bild, ton och scen i skolan. Kulturen är en så viktig hörnsten 
i det demokratiska samhällsbygget och vi vill att alla barn, i hela Sverige, ska få möjlighet att 
tillgodogöra sig och inspireras av professionell kultur för att växa som människor, bli goda 
samhällsmedborgare, utveckla sin egen kreativitet och fantasi och mycket mer. 

Vår politik ska vara kompensatorisk. Av olika orsaker är inte kulturen i dag lika tillgänglig för alla. 
Det kan handla om geografiska, ekonomiska och sociala avstånd. Har barn inte fått tillgång till 
kultur i skolan, är steget ofta långt för att i vuxenlivet ta sig till kulturinstitutionerna. Därför vill vi 
skapa möjlighet för att, igen, öppna för Konst och Kultur i arbetslivet. Där kan 
fackföreningsrörelsen, igen, bli ett viktigt nav. 

Vår politik ska vara kompensatorisk. Inom vården har länge funnits möjlighet att boka 
kulturyttringar. Där finns möjlighet för dem som också är medborgare i vår demokrati och inte 
alls har någon möjlighet att komma ut till kulturevenemang för att tillgodogöra sig konst och 
kultur. Denna arena är på flera håll i Sverige eftersatt och för ibland en mer eller mindre tynande 
tillvaro. Vi ser det som värdefullt och viktigt för den målgrupp av samhällsmedborgare att Konst 
och Kultur i vården, säkerställs och utvecklas. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en kraftfull och utvecklad modell som möjliggör att alla barn 
och ungdomar har tillgång till professionell konst och kultur i ord, bild, ton och scen i skolan, 

2. Socialdemokraterna verkar för att utveckla en ny modell för att tillgängliggöra Konst och 
Kultur på arbetsplatserna, 

3. Socialdemokraterna värnar, säkerställer och utvecklar Konst och Kultur i vården.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F38 
Ett gott liv hela livet - även som gammal 
Seniorsossarna, Kärrtorps s-förening 
 
Partiet har på kongresser och i andra sammanhang understrukit behovet av att uppmärksamma 
äldre genom att bekämpa ålderism, stärka äldres inflytande och förbättra villkoren för äldre 
människor. En del har gjorts. Men det tar lång tid att ändra en nedvärderande syn på att vara 
gammal och de fördomar och diskriminerande attityder som följer. Det betyder att på många 
olika politikområden vara uppmärksam på att motverka ålderism och ojämlikhet vad gäller äldre. 
Äldre behöver höras och vi behöver fortsatt höja ambitionerna så att människor kan leva ett gott 
liv hela livet. 

Stärka äldres delaktighet och inflytande - De som styr har aldrig varit gamla och behöver lyssna in 
de äldre. Både för att inte gå miste om deras livserfarenhet och för att ett jämlikt demokratiskt 
samhälle måste bereda utrymme för olika grupper och intressen. Äldre utgör en femtedel av 
Sveriges befolkning men är svagt representerade i våra folkvalda församlingar, sämst är det i 
riksdagen. Detta gäller inte minst vårt eget parti.  

Delaktighet och inflytande är en förutsättning för ett gott åldrande. Det handlar inte bara om att 
få säga sin mening i samhällsfrågor, utan också om att kunna fatta beslut om det egna livet. Det 
är extra viktigt när man blir mer beroende av hjälp och det egna utrymmet krymper.  

Äldre är underrepresenterade i media, både när det gäller att medverka och när det gäller 
äldrefrågor. Då handlar det ofta om problem, att äldre är ensamma, sjuka eller belastande. Bilden 
av äldre är ofta stereotyp, fördomsfull och förminskande. Kulturpolitiken har här en uppgift.  

Åldersvänlig samhällsplanering - Äldre har olika behov i olika faser, från friska pensionärer till 
sköra äldreäldre. All samhällsplanering behöver se till hela livscykeln och ha ett äldreperspektiv. 
Man behöver se äldre som subjekt och engagera dem som en resurs. En åldersvänlig 
samhällsplanering är genomgripande och kräver förutom politisk förankring, att den är långsiktig, 
tvärsektoriell och att äldre deltar.  

En början för en kommun kan vara att delta i Världshälsoorganisationens globala program för 
åldersvänliga städer och orter. Man har tagit fram parametrar för ett gott åldrande, som bl a 
omfattar tillgängliga och funktionella miljöer för affärer och service, natur och kultur, möjlighet 
till social gemenskap och delaktighet i samhällslivet, åldersanpassade kommunikationer och social 
omsorg. 

 Bostäder och boende för hela livet - Äldres boende är en eftersatt fråga. Bostaden är ens hem, 
den spelar stor roll för hur man mår, inte minst när man blir äldre. Behoven skiftar från den 
nyblivna pensionärens behov, kanske av en billigare och mer lättskött bostad, till den mer sköra 
nittioåringens behov av ett boende med hiss, nära vård och omsorg. Det måste finnas tillräckligt 
många och tillgängliga trygga, funktionella och stimulerande bostäder för äldre till en rimlig 
kostnad. Fler och alternativa former av särskilda äldreboenden behövs också. Det är en 
sammansatt fråga som kräver många åtgärder- reformer i bostadsplanering och byggande, 
reformer på bostadsmarknaden och bättre och fler särskilda boenden för de gamla som så 
behöver och önskar det. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna tar fram ett samlat äldrepolitiskt program, som motverkar ålderism, jämlikt 
förverkligar äldres rättigheter och bygger ett samhälle gott att åldras i 



2. Socialdemokraterna verkar för en ökad representation av äldre i folkvalda beslutande 
församlingar, särskilt riksdagen 

3. Socialdemokraterna gör en utredning om äldre i media för en äldremedveten medie-och 
kulturpolitik 

4. Socialdemokraterna utvecklar sitt äldreperspektiv i regional och kommunal samhällsplanering  

5. Socialdemokraterna inför nästa val tar fram ett bostadspolitiskt program för äldre  

6. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F39 
Motverka ålderism 
Södra kvinnoklubben 
 
Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, dvs. 65 
år eller mer. En än större andel av medlemmarna i partiet är äldre. Inför valet 2018 var få av 
riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. Efter valet blev de än färre. 
Representationen är bättre i landsting och kommuner, men överlag är de över 65 år 
underrepresenterade och framförallt såsom ordinarie ledamöter. I partiet har äldre nominerats 
som kandidater till riksdagen, men oftast placerats utanför valbar plats längre ner på listorna. I 
Stockholm kunde man på riksdagslistan finna en äldre först på nionde plats. Som förklaring har 
från partiet anförts, att andra ambitioner - såsom att 25 procent av partiets riksdagsledamöter ska 
vara under 35 år och att partiet eftersträvar att få fler ledamöter med utomnordisk bakgrund - har 
minskat utrymmet för äldre kandidater. Ja, ytligt sett kan den skrala representationen förstås som 
en tillfällig och teknisk konsekvens, men troligen finns en underliggande förklaring i en allmänt 
utbredd negativ attityd till åldrande och äldre människor. Den tar sig lätt uttryck i att äldre blir 
förminskade, osynliga, förlöjligade eller ojämlikt behandlade. Det är dags för partiet att se och 
motverka sådana nedvärderande och diskriminerande attityder, s k ålderism, både i det egna 
partiet och samhället omkring oss. Ålderismen manifesterar sig inte bara i klen representation och 
deltagande av äldre utan märks på de flesta av livets områden och flera olika politikområden som 
arbetsmarknad, infrastruktur, hälso-och sjukvård, bostäder och skatter. Människor är friskare och 
lever allt längre jämfört med tidigare generationer. De äldre blir fler och utgör en allt större andel 
av befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska representation, i beslutande församlingar, 
nämnder och utskott. Äldre människor kan bidra med kompetenser och erfarenheter från ett 
långt liv, ofta har de utvecklat sitt omdöme och fått förmåga att till att se helheter och längre 
tidsperspektiv. Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och 
pensionärsinflytande i politiken och föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och 
landsting att inrätta pensionärsråd liksom att pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är 
gott och väl, men äldres deltagande handlar inte bara om att delta i olika Råd i äldrefrågor eller 
bidra med äldres intresseperspektiv på olika frågor. Det är en fråga om demokratiska rättigheter 
för den enskilde. Samtidigt är det en fråga om att säkra god kompetens och omdöme i våra 
beslutande församlingar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. i kommande val ge äldre skälig representation i riksdag, kommun och landsting,  

2. partiet i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och aktivt motverkar uttryck 
för nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande attityder mot äldre, s k ålderism.  

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F40 
Ålderism/Åldersdiskriminering 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Aspuddens s-förening 
 
2018 efter valet så representerades 26% av väljarkåren över 65 år, dvs 2 miljoner människor, i 
Sverige av 

6 riksdagsledamöter, 1,7% av antalet ledamöter var över 65 år 2018 317 av valda 
riksdagsledamöter var 30-64 år 2018 

26 av valda riksdagsledamöter var 18-29 år Center, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Moderaterna hade ingen dvs 0 vald ledamot över 65. 

Vad säger oss dessa siffror? 

Vi blir allt äldre i Sverige och den del av väljarkåren som är 65 år eller äldre utgör nu 26 procent. 
Av riksdagens ledamöter är mindre än 2 procent över 65 år. Socialdemokraterna hade inte någon 
ledamot som är 65 år eller äldre i riksdagen 2018. Vi äldre är klart underrepresenterade i riksdagen 
och det är oacceptabelt. Vi kallar oss ett feministiskt parti med varannan damerna, men vi 
behöver också ta till oss att vi har många medlemmar som är 65 år och äldre med många olika 
erfarenheter och kunskaper. Att inte ta hänsyn till det vid nomineringar till olika beslutande organ 
är en klart 

oacceptabel trend. Vi har redan kongressbeslut som säger att 25 procent av ledamöterna till 
riksdagen ska vara under 35 år och att varannan ska vara kvinna. Nu är det dags att även besluta 
om fördelningen av äldre än 65 år. Vid kommande nomineringar till olika beslutande organ ska 
antalet ledamöter som är 65 år och äldre ha som mål att spegla hur den faktiska 
åldersfördelningen ser ut i valmanskåren. Kanske kan man inte låsa nomineringar till fasta 
procentsatser men målet måste vara att valmanskåren över 65 ska ha en ökad representation i 
riksdagen. 

De äldre vet att de är underrepresenterade och risken är att de känner utanförskap i 
Socialdemokraterna och väljer att rösta på annat parti i nästa val. Det finns ingen som kan påstå 
att majoriteten av oss är för gamla för uppdrag i riksdagen. Vi lever längre, är friskare och 
majoriteten klarar oss själva långt upp i åren. Dagens 70-åringar motsvarar 70-talets 50 åringar. Vi 
är experter på de äldres situation, vet hur det är att vara unga och medelålders. 

Konsekvenser av att äldre inte är representerade! 

I Coronakrisen har det uppdagats hur riksdag, regioner, kommuner medvetet har skurit ner på 
äldrevården till en nivå som inte är acceptabelt i dagens Sverige. Äldrevården är underfinansierad 
och vården får inte kostnadstäckning utan förväntas ”effektivisera” för att klara 
kostnadsökningarna. Hade denna resursbrist och ojämlikhet uppstått om äldre varit mera 
representerade i beslutande organ? 

Bristande empati från alla partier och valda ledamöter i Sverige som väljer att sänka skatterna och 
minska det offentliga till förmån för det privata. Vi över 65 kan inte acceptera denna situation 
längre. Valda unga ledamöter kanske saknar kontakt med äldre generationer och förstår inte de 
äldres situation i samhället. Väljare över 65 är en av de röstsvaga grupperna i Sverige som 
tillsammans med lågavlönade kvinnor och andra svaga resursfattiga grupper hör till förlorarna när 
det gäller fördelning av landets resurser. 

De äldre måste representeras av förtroendevalda som också, förutom alla andra behov, ser till att 
resurserna fördelas på ett jämlikt sätt och att resurserna ökar för att finansiera behoven. 
 

 



Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna på kongressen 2021 tar ett beslut om att medlemmar över 65 ska kvoteras 
in på våra listor och spegla den faktiska åldersfördelningen i valmanskåren 

2. Socialdemokraterna alternativt på kongressen 2021 tar beslut om att äldre över 65 i den mån 
det finns medlemmar som är villiga att ta på sig ett uppdrag i riksdagen ska erbjudas möjligheten. 
Antal riksdagsledamöter över 65 måste öka till nästa val och åtminstone motsvara 10% på våra 
listor. 

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



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F41 
Åldersdiskriminering 
Seniorsossarna 
 
I vår nuvarande riksdag är 6 av 349 ledamöter över 65 år, vilket är mindre än 2 % av ledamöterna. 
Det är en minskning sedan förra valet med 3 ledamöter. Vi blir allt äldre i Sverige och den del av 
väljarkåren som är 65 år eller äldre utgör nu 26 procent. Vi äldre är klart underrepresenterade i 
riksdagen och det är oacceptabelt. Hur det ser ut i andra beslutande organ, landsting och 
kommunalpolitik, har jag inga siffror på. 

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

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

 

Vi yrkar att 

1. antalet nomineringar till olika beslutande organ ska på ett rimligt sätt spegla den faktiska 
åldersfördelningen i valmanskåren och 

2. motionen skickas vidare till nästkommande partikongress med begäran att kongressen vidtar 
åtgärder utifrån motionens intentioner  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F42 
Ta tillbaka kontrollen – det behövs en helhetsstyrning för en god vård och omsorg av 
äldre 
Unga s-kvinnor: Rebella, Katarina Västra s-förening 
 
Trots att svensk ekonomi är stark ser vi återkommande rapporteringar om brister i vård och 
omsorg av äldre. Det finns inte platser på äldreboenden, hemtjänsten har inte tid att ta hand om 
svårt sjuka äldre som hamnar gång efter gång på akutmottagningen trots att alla vet att de 
egentligen skulle få bättre vård någon annanstans. De senaste månaderna har det diskuterats 
varför coronaviruset sprids i äldreomsorgen, trots den centrala målsättningen att skydda de äldre. 
Det är nödvändigt att denna diskussion handlar om hur vården och omsorgen av äldre är 
organiserad.  

En viktig pusselbit i analysen av smittspridning av coronaviruset i äldreomsorgen är den 
långtgående privatisering och decentralisering som finns i sektorn och de styrningsproblem som 
det medför. Majoriteten av kommunerna (159 st) har infört valfrihetssystem i hemtjänsten genom 
LOV, lagen om valfrihetssystem. Ytterligare 22 kommuner har infört LOV inom särskilt boende 
för äldre.  

De senaste 30 åren har det skett stora förändringar i styrningen av den offentliga sektorn. Den 
klassiska förvaltningsmodellen börjades få kritik under slutet av 1980-talet och kom successivt att 
ersättas med organisations- och styrformer hämtade från näringslivet, ibland kallat New Public 
Management.  

Denna politik har bl.a. lett till ett ensidigt fokus på effektiviseringar vilket i praktiken enbart har 
handlat om nedskärningar. Det har också, i t.ex. kommuner med LOV-system, lett till en 
fragmentisering av vård och omsorg av äldre med många små utförare vilket kraftigt försvårat 
samordning mellan andra utförare inom kommunen, men också gentemot hälso- och sjukvård.  

Själva syftet med New Public Management-styrningen är att den gör politiker och professioner 
maktlösa samtidigt som den påstår sig ge makt åt ”kunden”. Men kunden får bara dåliga 
alternativ att välja mellan, och politikerna har ingen makt att förbättra verksamheterna. LOV tar 
makt från politiken till marknad, och gör det svårt att samordna mellan olika vård- och 
omsorgsverksamheter. Den offentligt drivna vården har ett avkastningskrav och ska arbeta 
marknadsmässigt. För en offentlig verksamhet betyder det oftast att de måste spara. Kravet på 
konkurrensneutralitet gör det svårt att investera i det lokala äldreboendet, hemtjänstverksamheten 
eller vårdcentralen, trots att lokalpolitikern vet att det är just där behoven finns. Strukturen med 
beställar-utförarmodell är destruktiv för demokratiskt ansvarsutkrävande.  

En personalintensiv bransch som vård och omsorg kan bara spara på personalen: genom att 
anställa färre, färre yrkesutbildade och med sämre villkor och löner. Vi vet sedan tidigare att 
privata utförare har en större andel deltidsanställda och en större andel tidsbegränsat anställda än 
kommunala utförare av äldreomsorg1. Vi vet också sedan tidigare att inom äldreomsorgen har de 
kommunala utförarna ofta högre personaltäthet och utbildningsnivå bland personalen. Dessa 
faktorer har också lyfts fram som möjliga orsaker till smittspridningen. Idag är det få som påstår 
att marknadsstyrningen har högre kvalitet som drivkraft, som man gjorde för några decennier 
sedan. Allt oftare argumenterar näringslivet att det snarare är vårdföretagens rättighet att existera 
på en marknad som är vårt välfärdssamhälle.  

Enligt doktoranden Mirjam Katzin, Lunds universitet, som skriver en avhandling om LOV inom 
hemtjänsten ställer hälften av kommunerna inga krav på att de privata hemtjänstbolagen ska 
anställa utbildad och erfaren personal, eller så är kravet inte hårdare än att det ska ”eftersträvas”. 
Det finns också mycket sällan krav på vilken andel fast anställda det ska finnas i verksamheten. Få 



kommuner ställer krav på personalkontinuitet, det vill säga att äldre vårdtagare ska slippa ha för 
många olika vårdare på besök.  

Målbilden för vård och omsorg efter behov bör in Välfärden måste bort från missriktade och 
motstridiga styrsignaler som gör samverkan svårare eller omöjligt. Istället måste den styrande 
principen vara ett omsorgs- och sjukvårdssystem som håller ihop. En styrning som ger vård- och 
omsorgspersonalen förutsättningar att ta hand om äldre multisjuka patienter.  

Decentralisering och privatisering försvårar möjligheten att säkerställa att en god omsorg faktiskt 
bedrivs. Marknadsstyrning skapar otydliga ansvarsförhållanden. Politiker måste ta ansvar för 
välfärdsverksamheterna, annars urholkas kvaliteten, tilliten till demokratin - samt medelklassens 
vilja att vara med och skattefinansiera den offentliga välfärden. 
 

 

Vi yrkar att 

1. ge partiet i uppdrag att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som 
blivit norm inom offentlig sektor  

2. Socialdemokraterna arbetar aktivt för att avskaffa lagen om valfrihet i äldreomsorgen och 
främja den styrning som bygger på samverkan istället för konkurrens  

3. partidistriktet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till partikongressen 2021  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F43 
Demokratipraktik 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening 
 
I ett demokratiskt samhälle har varje medborgare rätt att påverka och forma sin egen framtid. 
Särskilt ungdomar står ytterst i detta och ska fortsätta bära demokratin framåt. 

Många ungdomar är samhällsengagerade, särskilt i den digitala världen, då de vill visa sin 
ståndpunkt i olika frågor och rörelser. En sådan är klimatrörelsen som många ungdomar 
engagerar sig i, världen över. Ungdomarna ser klimatrörelsen som ett demonstrations- och 
påverkansverktyg. Men för att kunna påverka på riktigt så krävs ju som bekant demokratiska 
beslut genom riksdagen, fullmäktige och andra beslutande församlingar. 

Ungdomar behöver få egen erfarenhet hur den demokratiska processen fungerar för att deras 
tilltro och engagemang ska kunna skapas för politiken. Egen erfarenhet spelar stor roll i en ung 
individs liv och det är ofta genom det personliga mötet med en politisk representant som det 
egna personliga intresset väcks. Det politiska måste få kött och blod – ett tilltal. Och detta kan 
uppstå genom ”Demokratipraktik”; att själv få se och upptäcka att man faktiskt kan påverka. 

På särskilt samhällsprogrammet försöker man ha studiebesök i kommunhus och riksdagshuset 
och vid val får politiker besöka skolorna. Men annars är det stängt. Kontaktytorna med 
ungdomar är därmed få och det hämmar demokratin, skapar i värsta fall ett politikerförakt samt 
kan ge grogrund för populism och extremism där ungdomar kan få en skev bild av demokrati. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för igångsättandet av en utredning där man undersöker 
möjligheten att alla elever någon gång under sin gymnasietid bereds möjligheten att göra 
”Demokratipraktik”, som en obligatorisk del i undervisningen, i sin kommuns (eller annan 
kommuns) fullmäktige, kommunstyrelse eller någon nämnd, eller om möjligt i riksdagen. 

2. Socialdemokraterna ska verka för en utredning av huruvida det är möjligt för representanter 
från politiska partier (åtminstone de som finns representerade i riksdagen) att få möjlighet att fler 
gånger, än i samband med val, beträda gymnasieskolans marker för presentation och information. 

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 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F44 
Förbättra den sociala miljön i bostadsområdena och i planering av bostadsområden 
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 
 
Det är ett faktum att statistiskt sett bor det i flerbostadshus (i synnerhet i dem med många små 
lägenheter) en ensam människa bakom varannan dörr. 

Det talas i dag mycket om ofrivillig ensamhet. Min erfarenhet från storstaden är att det finns 
många orsaker till denna ensamhet. 

1. Den ofrivilliga ensamheten som ofta leder till livsleda och depression sätter in när människor 
börjar få fysiska krämpor och sjukdomar. Det blir då svårt att ta sig ut ur sin bostad. Vänner och 
bekanta börjar dö ifrån en. Ofta kanske den hemtjänst man har lyckats få är den enda kontakten 
under dagen. 

2. Många bostadsområden ifrån 30-, 40-och 50-talet, på många sätt attraktiva i närförorter, består 
av flerbostadshus med 3-våningar utan hiss. Det är då extra lätt att bli sittande i sin lägenhet med 
TV och radio som enda sällskap. 

3. Det saknas ofta trevliga lokaler i närheten av bostaden där man kan samlas och umgås. Det är 
faktiskt inte omöjligt att knyta nya vänskapsband även i hög ålder. Lokaler som tillhör området 
och inte kostar så mycket extra att hyra av fastighetsägaren. Lokalerna behöver inte vara så 
märkvärdiga: ett större rum med bord och stolar, gärna något eller några smårum med bekväma 
sittmöbler. En köksbänk där man kan ordna fika. SKB (Stockholms Kooperativa 
Bostadsförening) har en beundransvärd strategi för detta. 

4. Det är dessutom ett problem för demokratin om människor inte kan träffas i större grupper 
för att utbyta tankar. Nätet och sociala medier i all ära, men det kan aldrig ersätta den personliga 
kontakten. 

5. Även föräldrar som är barnlediga har behov av andra träffpunkter än caféer och restauranter. 

6. Nu börjar man diskutera att bygga skyddsrum igen. Detta behov bör kunna samordnas med 
behovet av samlingslokaler, det går bra att förlägga dessa i de nedre delarna av flerfamiljshusen.  

Jag föreslår därför att det i byggnormerna införs en bestämmelse om att bygga samlingslokaler, i 
ett visst förhållande till ett visst antal lägenheter. Detta kan kanske knytas till 
bygglovsbestämmelserna och att statligt bidrag snarast införs som kan användas för att bygga 
hissar i flerbostadshus om tre våningar eller mer som saknar sådana. 
 

 

Vi yrkar att 

1.statligt bidrag ska finnas för en möjlighet till anskaffande av samlingslokaler 

2. i bostadsbyggande ska det finnas normer om att samlingslokaler ska planeras in i byggnationen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F45 
Gör medlemmarna myndiga genom medlemsomröstningar 
STS Stockholm 
 
Under lång tid har vi diskuterat varför medlemsantalet minskat. Partiets medlemsantal har rasat. 
En avgörande förändring inträffade när LO i början av 1990-talet upphävde 
kollektivanslutningen. Innan dess hade partiet över 1,2 miljoner medlemmar. 1992 var antalet 
fortfarande en kvarts miljon, det har i dag sjunkit till under 100 000, och medelåldern ligger på 
över 60 år. Medlemskårens sociala sammansättning har förändrats. Det råder en kraftig 
underrepresentation av arbetare i de politiska församlingarna och det blir mer påtagligt ju högre 
upp i hierarkin man kommer. Om vi vill ha fler medlemmar ska vi ha fler medlemsomröstningar. 
Då kan partiet bli en kraft att räkna med i samhället. 

Andelen ”politiska broilers”, alltså ledande företrädare som saknar yrkeserfarenhet utanför 
politiken, har kraftigt ökat. Länge dominerade värderingar grundade i arbetarrörelsens egalitära 
ideal även inom de högre skikten av det socialdemokratiska partiet. Detta har luckrats upp i takt 
med att rekryteringsbasen förändrats och möjligtvis också som en följd av att partiets politik blivit 
mer marknadsanpassad. De senaste decenniernas socialdemokratiska finansministrar – Feldt, 
Persson, Åsbrink, Nuder, Östros, Göran Persson – har med få undantag efter fullgjort värv sökt 
sig till välbetalda uppdrag inom näringsliv och konsultbolag. En liknande karriär för deras 
företrädare, som Sträng eller Wigforss, är svår att tänka sig. 

Betyder det att loppet är kört för folkrörelsepartierna? Ett viktigt svar är att de klassiska sociala 
massrörelser som utgjorde vår bas har försvunnit och bara delvis kompletterats med nya. Det 
gäller särskilt den socialdemokratiska rörelsesfären, som dessutom fått betala ett högt pris för sin 
oförmåga att formulera en politik som i någon väsentlig utsträckning skiljer sig från en nyliberal 
konsensus. 

Många förklaringar finns till detta. Ett långt regeringsinnehav 44 år. Då ville partiet något eller 
utryckt på ett annat sätt vi hade visioner för Sverige och världen. – en värld för alla som byggde 
på människors lika värde! Många som går med i vårt parti för just dessa värdegrunder, tyvärr 
stannar de inte kvar i vårt parti. Kanske beror detta på att man tycker att partiet är toppstyrt och 
att ledningen av vårt parti glömt socialismens värdegrund.  

Ett tragiskt exempel på detta var när Håkan Juholt blev vald och avsatt utan att vi medlemmar 
blev tillfrågade. Detta visade att det är en liten grupp som tillsätter och avsätter partiordförande. 
Frågan är vilken legitimitet medlemmarna känner? Vårt parti har en lång framgångsrik historia 
och en av våra styrkor har varit att engagera våra medlemmar, man har känt att partiet är deras 
verktyg till ett rättvist samhälle. Vi måste se att Sverige och samhället har förändrats sedan 
fackföreningarna bildade partiet. I dag vill mänskor se raka linjer i beslutfattandet och kunna välja 
ledare på nationell basis, där deras röst betyder något reellt. Vi borde följa våra broderpartier i 
bl.a. Danmark, England och Tyskland där medlemmarna väljer ledare genom en beslutande 
medlemsomröstning. Detta sätt att välja ledare sätter igång en bred politisk debatt om vem som 
är mest lämpad att leda vår rörelse. Samtidigt vitaliseras demokratin i vårt parti – Alla medlemmar 
känner att deras röst blir viktig och gör vår rörelse ännu starkare. Hos våra vänner i Tyskland 
hade man medlemsomröstning innan partiet gjorde upp med andra partier, senast med 
Kristdemokraterna, Merkel. Utan medlemmarnas godkännande fick inte partiledningen göra 
överenskommelsen. Detta borde vi gjort innan januariöverenskommelsen undertecknades. 

Politiskt samtal är viktigt i ett folkrörelseparti!? 
 

 



Vi yrkar att 

1. alla viktiga beslut måste avgöras i medlemsomröstning från partiordförande till 
överenskommelser med borgerligheten, Vänstern eller Miljöpartiet. 

2. stadgarna skrivs om så att partiledaren väljs och överenskommelser med andra partier beslutas 
genom medlemsomröstning  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F46 
Instruktioner gällande covid-19 som information i TV 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 
 
TV och dess program spelar en dominerande roll i människors liv, när det gäller underhållning, 
konstupplevelser och information. Men även reklamen tar en synnerligen stor del av 
sändningstiden, såväl i STV som i betalkanalerna. Men nu domineras vårt samhälle av covid-
pandemin, och med den är förbundna fakta och företeelser, som allmänheten behöver få klar, 
allmän och lättfattlig information om. Varför inte ersätta en större del av programinformation 
och kommersiell reklam med det som i nuläget är viktigare, nämligen informationsprogram om 
sjukdomen, om coronaviruset, hur det sprids, vad man ska göra för att skydda sig etc., etc. Det 
skulle kunna gälla korta inslag på bästa sändningstid, några gånger per dag, med de bästa och 
mest TV-mässiga experter.  

Inslagen skulle kunna behandla olika frågor som är förbundna med pandemin: symptom, hur 
man undviker smitta, restriktioner och deras roll i kampen mot smitta, etc. Inslagen skulle kunna 
visa scener från sjukhus, äldreboenden, sportarenor, promenadvägar, kanske även teatrar och 
biografer. De skulle vara interaktiva, släppa in relevanta intervjuer, ge möjligheter för allmänheten 
att ställa frågor och förmedla erfarenheter. Informationen bör ges på flera språk, för att säkra att 
så många medborgare som möjligt ska kunna ta del av den. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen antar motionen  

2. man undersöker möjligheterna att sända TV-inslag, i såväl SVT som i betalkanaler, med allsidig 
samhällsinformation gällande covid-19 i motionens anda. 

3. åtgärder för att förverkliga sändandet av sådana inslag i TV förverkligas så snabbt som möjligt.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F47 
Kartlägg de externa effekterna av digitaliseringen 
Ängby s-förening 
 
Att studera digitaliseringens externa effekter. Precis som med transporter och trafik är det 
uppenbart för oss alla vilka positiva effekter som digitaliseringen medfört. Man kan tänka på alla 
möjliga digitala tjänster som underlättar livet och mobiler som ökar tillgängligheten, nåbarheten 
och tryggheten.  

Men det finns också negativa effekter som behöver identifieras för att på det sättet skaffa sig en 
helhetsbild. Industrisamhället ställde krav på friska ben och armar, informationssamhället ställer 
krav inte minst på den kognitiva förmågan. Industrisamhället ställde krav på samhällsinsatser, 
kanske också infosamhället ställer krav på samhällsinsatser?  

Att identifiera infosamhällets negativa externa effekter skulle vara ett sätt att närma sig de mycket 
komplexa förändringar som äger rum i samhället. En uppenbar extern effekt är exkluderingen av 
stora grupper medborgare som inte kan ta del av informationssamhällets alla fördelar. Man 
uppskattar att upp emot tio procent av medborgarna i Sverige står vid sidan om, en stor del av 
dessa är äldre. Under pandemin har det blivit smärtsamt tydligt. Med internet har också följt ett 
näthat som ofta utövas under anonymitet. Det talas ibland om att det finns ”nättroll” som 
medvetet skadar och hotar andra människor. En annan effekt är s.k. nätbedrägerier mot äldre. 
Enligt polisen har dessa bedrägerier ökat dramatiskt. Polisen har genomfört en kartläggning av de 
investeringsbedrägerier som anmäldes mellan januari och mars 2019. Den visar att äldre 
människor är extra utsatta. Givetvis drabbas inte bara äldre av bedrägerier på nätet. Med 
digitaliseringen har vi också fått ett annat medielandskap, s.k. sociala medier har blivit centrala 
också för myndigheter och politiska partier. Med exkluderingen följer att många inte kan delta i 
informationsinhämtandet eller den politiska debatten. Mångas röster hörs därför inte eftersom 
människor som står vid sidan om sociala medier inte har de instrument som krävs. Insamlandet 
av data som användare av appar och andra digitala tjänster måste lämna ifrån sig har lett till 
frågeställningar huruvida den personliga integriteten är hotad. Eftersom det är gigantiska företag 
som står bakom flera av de stora sociala medierna har detta också fått konsekvenser för t.ex. 
traditionella medier som dagstidningar och andra tidningar. Har de stora företagen blivit så stora 
att konkurrensen mellan olika utförare hotas? Med 5G talas om risker för ett ökat 
övervakningssamhälle. USA och ett antal länder till har beslutat att inte tillåta ett kinesiskt företag 
att få installera infrastruktur för 5G-tjänster just på grund av säkerhetsrisker. Med 5G följer också 
att prylarna kommer kunna prata med varandra, vilket kommer ställa än högre krav på kunskap 
om tekniken och tekniktillämpningar. Helt nyligen kunde man ta del av en TV-dokumentär i SVT 
om brister i den grundläggande skrivförmågan hos många unga. Det vittnas om hur allt fler unga 
kommer ut i arbetslivet utan grundläggande skrivförmåga. Är det p.g.a. inställningen att ”allt 
sådant som hänger ihop med stavandet och skrivandet ordnar datorn”. Behöver barnen fredas 
från digitaliseringen i skolan i de lägre årskurserna tills man ordentligt lärt sig läsa och skriva?  

Vi anser att det vore bra om det gjordes en ordentlig kartläggning av de externa effekterna av 
digitaliseringen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att staten tillsätter en utredning för att kartlägga de externa 
effekterna av digitaliseringen 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 



3. motionen skickas till partikongressen 2021 

4. Partikongressen antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Ängby s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F48 
Meningsfull reglering av partipolitiska donationer från utlandet 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening 
 
Idag är det med få undantag tillåtet för vilken person, vilket bolag eller vilken statsmakt som 
helst, oavsett var i världen de befinner sig, att utöva inflytande över vår demokrati genom att 
skänka obegränsade mängder pengar till svenska politiska partier.  

Naturligtvis ska de som bor utomlands men ändå är röstberättigade i Sverige ha rätt att ge 
donationer till svenska politiska partier. Men riskerna för vår demokrati av att vi tillåter icke-
röstberättigade enskilda och andra aktörer som saknar en verklig anknytning till Sverige att 
finansiera våra politiska partier och deras valkampanjer är uppenbara. Det är ingen hemlighet att 
auktoritära statsmakter som Ryssland har gjort insatser för att snedvrida valresultat i bl.a. USA, 
medan utredningar kring finansieringen av Brexit-rörelsen har uppenbarat en marknad där bolag 
erbjuder dem som har råd tekniska, strategiska och psykologiska insatser för att manipulera val 
och folkomröstningar utomlands. Det vore naivt att tro att liknande aktörer aldrig skulle försöka 
utöva ett ännu mer direkt inflytande över svensk demokrati genom att finansiera landets politiska 
partier när det är tillåtet.  

Vår reglering av partipolitiska donationer från utlandet idag är otillräcklig. I vissa situationer 
kriminaliserar brottsbalken ”tagande av utländskt understöd” i form av pengar eller annan 
egendom från främmande makter eller från andra i utlandet som ”handlar för att gå främmande 
makt tillhanda”. Men det gäller endast om mottagaren tar emot stödet med syftet att ”påverka 
den allmänna meningen i en fråga som gäller någon av grunderna för rikets statsskick eller i 
någon angelägenhet som har betydelse för rikets säkerhet och som det ankommer på riksdagen 
eller regeringen att besluta om.” I praktiken kan det vara extremt svårt att bevisa bortom allt 
rimligt tvivel att mottagare eller icke-statliga donatorer från utlandet haft de specificerade 
avsikterna. Och de mycket snäva rekvisiten lämnar för både icke-statliga och statliga utländska 
aktörer omfattande möjligheter att lagligt finansiera våra partier och påverka svensk politik ändå. 

Utöver detta består vår enda reglering av utländska partipolitiska donationer idag av en 
förhållandevis ny skyldighet för mottagande partier att i vissa fall redovisa det mottagna beloppet 
och/eller vilken som donerat det. Men skyldigheten att redovisa t.ex. donationer mottagna inför 
allmänna val uppstår först året efter valet i fråga ägt rum. Denna tillsynsmekanism, vars enda 
verkan är att utan påföljd offentliggöra skadan efter den redan har gjorts, är tandlös.  

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – 
samling för en stark demokrati", vars uttalade syfte är att säkerställa en levande och uthållig 
demokrati för framtiden. Nu när vårt parti leder regeringen har Socialdemokraterna ett särskilt 
ansvar att samtidigt säkerställa att spelreglerna för vår demokrati upprätthåller ett meningsfullt 
skydd för demokratins grundsatser. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för ett förbud mot att svenska politiska partier tar emot 
donationer från utlandet. 

2. Socialdemokraterna ska verka för skärpt tillsyn över svenska politiska partiers mottagande av 
utländska donationer. 

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 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F49 
Obligatorisk demokratiträning för offentliganställda vakter 
Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 
 
Storstadsregionerna upphandlar årligen vakttjänster till stora summor för att hålla ordning i 
gemensamma utrymmen såsom i kollektivtrafiken och andra offentliga platser.  

Samtidigt är utbildningen för ordningsvakter sedan lång tid tillbaka utsatt för hård kritik för att 
den förser de utbildade med alltför få verktyg för att hantera den mångfald av situationer som 
kan uppkomma i yrkeslivet. Utbildningen lägger större fokus på fysiska konfrontationer än på 
nedtrappning och hantering av konflikter, vilket bl a belyses i journalisten Kolbjörn Guwallius 
bok Ordningsvakter: Nödlösningen som blev permanent (2017). 

Expressen har i en artikelserie under våren 2019 avslöjat att ett stort antal vakter har en 
dokumenterad bakgrund inom extremhögern. Flera har domar för våldsbrott i det förflutna. 
Allmänhetens tilltro till ordningsvakter är generellt låg, enligt Guwallius. Ett flertal incidenter av 
rasistisk karaktär har även dokumenterats av bl a Kalla Fakta (TV4, januari 2019). 

Det är viktigt att offentliga medel går till verksamheter som har hög demokratisk legitimitet. 
Därför är det bekymrande att allmänheten känner ett lågt förtroende till en bransch som ofta 
upphandlas för allmänhetens gemensamma tillgångar. 

Även ordningsvakter har liksom andra yrkesgrupper rätt att utvecklas och höja sin kompetens i 
sitt yrkesliv. Ändå är påbyggnadsutbildningarna få eftersom det saknas tryck i form av en tydlig 
efterfrågan på ordningsvakter med utökade kompetenser. Inget bolag får idag några 
konkurrensfördelar av att erbjuda vakttjänster med tydlig demokrati- och mångfaldsprofil.  

Demokrativillor har blivit allt vanligare när offentliga medel utgår till olika verksamheter i 
samhället. Det är principiellt riktigt att våra gemensamma pengar ska gå till verksamheter med 
hög demokratisk trovärdighet. 

Ett tydligt krav på demokratiutbildade vakter vid offentlig upphandling av vakttjänster skulle ge 
positiva incitament till vaktbolagen att förse personalen med utvecklande vidareutbildning. 
Fundamentala inslag i en sådan utbildning bör vila på de demokratiska grundvärderingarna. 
Således bör de innefatta åtminstone tre inslag: 1) mångfaldskompetens, 2) jämställdhetsarbete och 
3) fredlig konflikthantering. 

Mångfaldskompetens har blivit allt viktigare i ett pluralistiskt Sverige och skulle inte minst tjäna 
till att öka förtroendet för ordningsvakter i allmänhetens ögon, givet att många av de debatter 
som väckts de senaste åren berört just dessa frågor. 

Jämställdhetsarbete är viktigt på alla arbetsplatser, men har en särskild betydelse i de 
tjänstemannayrken som ska upprätthålla lag och ordning. 

Fredlig konflikthantering är en viktig kompetenshöjande åtgärd för en yrkeskår som under 
utbildningen därigenom får andra verktyg för konflikthantering än våldsanvändning. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att införa ett krav på demokratikompetens vid offentliga 
upphandlingar av vakttjänster. 

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



Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F50 
Skärpt straff för övergrepp i rättssak 
Ängby s-förening 
 
Det har skett en kraftig ökning av hot mot vittnen och målsägare i Sverige. Antalet anmälningar 
har tredubblats sedan 1990 och ser man till antalet dömda för övergrepp i rättssak sedan början 
av 2000-talet så har en fördubbling skett. Förmodligen finns det ett betydande antal ärenden som 
inte kommer till offentligheten eftersom det smugit in sig en tysthetskultur inom grov kriminalitet 
i Sverige.  

Vilka är det som drabbas? Även om det ofta talas om vittnen så är det framför allt brottsoffer 
som drabbas i slutändan.  

Övergrepp i rättssak är ofta förknippat med rån- och misshandelsbrott och handlar om att en 
person genom hot eller våld eller på annat sätt angriper en person för att denne har anmält eller 
vittnat om ett brott inför en förhörsledare eller domstol. Det kan också handla om att någon 
försöker hindra en person från att berätta, anmäla eller vittna. Detta innebär ett allvarligt hot mot 
rättssäkerheten i samhället. Idag är straffet för den som döms för övergrepp i rättssak högst fyra 
års fängelse eller, om brottet bedöms som ringa, fängelse i högst sex månader eller böter. 

Mycket talar för att samhället bör se frågan om övergrepp i rättssak utifrån ett 
brottsofferperspektiv. Samhället måste stå på de brottsutsattas sida. Att försöka påverka 
rättsprocessen med hot och andra metoder rubriceras som övergrepp i rättssak.  

En av svårigheterna med otillåten påverkan är de åtskilliga påtryckningar som avser subtila 
metoder som är svåra för rättsväsendet att upptäcka. Även sådana subtila metoder bör kunna 
lagföras, antingen genom att begreppet otillåten påverkan kriminaliseras eller att flera av samma 
företeelser kan tillsammans utgöra ett brott. Otillåten påverkan utgör ett allvarligt hot mot det 
svenska rättsväsendet. 

Tyvärr har det också blivit vanligare att myndighetspersoner utsätts för hot och trakasserier. Det 
är inte bara poliser och åklagare som drabbas även socialarbetare och andra myndighetspersoner. 
Från åklagare har framförts att den transparens som finns sedan länge inom offentlig sektor är 
sårbar när man talar om övergrepp i rättssak. Beslutsfattare i offentlig sektor kan drabbas av 
hotelser till följd av beslut som fattats i ett ärende. Dagens utveckling kan leda till att 
myndighetspersoner inte längre kan namnges i besluten för att slippa hotelser och förföljelse.  

Mer måste göras för att yrken som hanterar ärenden som rör övergrepp i rättssak bör göras till 
högstatusyrken, det kan handlar bl.a. om polisen, inklusive säkerhetspolisen och rättsväsendet i 
stort. Samhället behöver kvalificerade poliser på fältet, liksom utredare, kriminaltekniker, it-
tekniker, åklagare och domare som har rejält betalt och som har trygga och säkra 
arbetsförhållanden.  

Åtgärder behövs för att trygga deras arbetsmiljö, personer som hotar eller på annat sätt angriper 
dessa myndighetspersoner bör få väsentligt skärpta straff. Denna skärpta syn bör också omfatta 
personer som attackerar dessa yrkesutövare. Hot och våld ska ses som angrepp mot rättsstaten, 
därmed kan de anses vara systemhotande. Straffen bör därför skärpas i nivå med annan grov 
kriminalitet som kan leda till livstids fängelse. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att övergrepp i rättssak ska leda till skärpta straff i nivå med 
grov kriminalitet 



2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

3. motionen skickas till partikongressen 2021 

4. Partikongressen antar motionen som sin egen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Ängby s-förening 


