
Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J1 
Ett lyft för socialförsäkringssystemet 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Sverige socialförsäkringar har kraftigt försvagats de senaste decennierna. Det är en starkt 
bidragande orsak till ökad ekonomisk ojämlikhet, otrygghet och fattigdom i Sverige. Allt större 
löntagargrupper hamnar också över taken i försäkringarna och tvingas till dyra privata 
försäkringslösningar för att upprätthålla sitt inkomstskydd. Socialförsäkringarna bör därför tydligt 
förstärkas och den ekonomiska tryggheten öka även för studerande och barnfamiljer. 

Socialförsäkringsystemet är en viktig grundpelare i bygget av ett starkt och tryggt samhälle. Inte 
minst är dessa försäkringar viktiga i oroliga tider eftersom de minskar risken för att människors 
ekonomi slås ut. I slutändan gynnar det oss alla genom att snabba på återhämtningen efter 
ekonomiska kriser. 

Förstärk a-kassan 

Svensk a-kassa har länge varit bland de minst generösa i OECD. Under 2019 fick knappt en 
fjärdedel av de som fick a-kassa en ersättning på 80 procent av tidigare inkomst. Det betyder att 
a-kassan i praktiken inte fungerar som en säkring av inkomsten vid arbetslöshet för de flesta 
löntagare. Många löntagare har därför tagit kostsamma privatförsäkringar eller betalar förhöjda 
fackavgifter för att skydda sin lön. Samtidigt är grundersättningen för låg för att kunna garantera 
en dräglig tillvaro vid arbetslöshet. I samband med de krispaket som lanserades under våren 2020 
infördes en rad tillfälliga men mycket positiva förändringar i A-kassan, inte minst höjda tak och 
golv. A-kassans problem att säkra inkomster vid arbetslöshet kräver dock permanenta lösningar. 

Förstärk sjukpenningen och sjuk- och aktivitetsersättningen 

De senaste decennierna har sjukförsäkringssystemet gått igenom stora förändringar. Sedan 90-
talet har ersättningsnivån fallit och taket i sjukpenningen inte hängt med i inkomstutvecklingen. 
Ersättningarna inom sjuk- och aktivitetsersättningen för personer med stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga har också halkat efter, från en redan låg nivå, och är oförsvarbart låga. 
Jobbskatteavdragen har också bidragit till att sjukskrivna och personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning fallit efter i inkomstutvecklingen. Det är hög tid att sjukförsäkringssystemet 
stärks. 

Höj barn- och studiebidraget 

Enligt en rapport från Rädda barnen levde nästan 200 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet 
2016. För många av dessa familjer spelar barnbidraget en avgörande roll fo ̈r att få ekonomin att 
gå ihop. Grundidén att samhället är med och tillsammans bär de ökade kostnaderna det innebär 
att skaffa barn gäller alla familjer oavsett inkomstklass. Samtidigt är effekten omfördelande: ju 
högre inkomst du har, desto mer betalar du i skatt, samtidigt som utbetalningen är lika, oavsett 
inkomst. 

Barnfattigdomen påverkar även möjligheterna för studier. För barn som växer upp i ekonomisk 
utsatthet kan studielån te sig som en risk snarare än en trygghet, samtidigt som de känner ett 
ansvar att försörja familjen. Ett höjt studiebidrag ökar incitamenten för att fortsätta studierna, 
och leder i längden till utjämnade samhällsklyftor. 

Barnbidraget är ett av de enklaste sätten att omfördela resurser för att minska barnfattigdomen 
och erbjuder barnfamiljer en förutsägbar grundtrygghet, oberoende av förändringar i 
livssituationen. Så länge barnet finns, finns barnbidraget. En rejäl höjning skulle ökat 



barnbidragets omfördelande effekt och stärka jämlikheten. Av samma anledning föreslår vi en 
höjning av studiebidraget. 

*** S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt beslut på årsmöte och följer av det 
breda ekonomisk-politiska reformprogram som föreningens tusentals medlemmar ställt sig 
bakom. Omfattande dokumentation av förslagen och bakomliggande motivering, samt 
ekonomiska beräkningar av de offentliga-ekonomiska implikationerna av förslagen, återfinns i 
föreningens reformprogram, studiematerial och reformbudget. Allt material finns att ladda ned på 
www.reformisterna.se. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att ett rejält barnbidragslyft i storleksordningen 1000 kr/barn 
och månad genomförs 

2. Socialdemokraterna ska verka för att studiebidragen höjs för studerande på gymnasienivå samt 
högskola och universitet i storleksordningen 1000 kr/månad 

3. Socialdemokraterna ska verka för att arbetslöshetsförsäkringen förstärks genom en höjning av 
a-kassans tak till minst 1500 kr/dag och a-kassans golv till minst 510 kr/dag 

4. Socialdemokraterna ska verka för att sjuk- och aktivitetsersättningen höjs i storleksordningen 
1000 kr/månad per person 

5. Socialdemokraterna ska verka för att taket för sjukpenningen höjs till motsvarande minst 1500 
kr/dag 

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

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J2 
Ge tillgänglig mark till behövande (fattiga) 
Jakobson, Bernt 
 
Staten borde köpa tillgänglig kommunal mark på marknaden och dela ut till behövande i 
respektive kommun. 
 

 

Jag yrkar att 

1. tillgänglig kommunal mark ska köpas på marknaden 

2. tillgänglig kommunal mark ska delas ut till behövande/fattiga inom respektive kommun 

3. SAP definierar vem/vilka som är behövande/fattiga.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J3 
Handlingsplan för att stärka kooperationens roll inom välfärdspolitiken 
Kooperativa s-föreningen 
 
I sin syn på välfärdspolitiken finns den kooperativa modellen med i SAP:s partiprogram från 
2001: ”Mångfald och variation i utformningen är viktig ur såväl jämlikhets- som 
valfrihetssynpunkt. Det är en av den offentliga sektorns självklara huvuduppgifter att inom ramen 
för den egna verksamheten utveckla alternativ för att möta medborgarnas skilda behov och 
önskemål. Men kooperativa, ideella och enskilda alternativ kan också spela en roll. De ska därför 
ha möjlighet till offentlig finansiering om de följer samma regler som de offentliga 
verksamheterna.” 

Men verkligheten blev annorlunda. Vid sidan av offentligt driven verksamhet inom 
välfärdssektorn har stora globala vinstmaximerande bolag nu fått en betydande roll. De stora 
svenska vårdbolagen ägs med få undantag av riskkapitalbolag. Deras motiv är ofta att genom 
vinstmaximering öka värdet av investeringen och sälja vårdbolaget vidare. 

Mångfalden har blivit lidande. Det kan ifrågasättas om företag där målsättningen är att maximera 
sin egennytta är lämpliga leverantörer av omsorg och vård av enskilda personer. Synen på 
välfärdssektorn som en marknad är feltänkt. ”Det är lätt att låta ett privat företag bygga ett 
vårdhem men svårare att låta ett vinstdrivet företag bedriva vården” (Bo Rothstein). Om man 
lämnar över så svårdefinierade uppgifter som vård och omsorg så öppnas många möjligheter att 
göra oetiska besparingar. 

Ett antal konkreta problem har nu framkommit främst beroende på neddragningar av kvaliteten 
främst som en konsekvens av besparingar i personal och material samt ineffektiva och 
misslyckade arbetsorganisationer. Coronakrisens tragiska följder visar på de systemfel som 
konkurrensutsättning och privatisering inneburit. Personalens kompetens att lösa de akuta 
problem som krisen inneburit både för dem själva och de vårdbehövande har inte utnyttjats. 

Förespråkarna för privata företag inom välfärden hävdar att med tydligare krav i 
upphandlingskontrakt och effektivare kontroll av dess efterföljd finns det hopp om att valfrihet 
också är lika med trygghet. För de flesta produkter gäller att man i förväg kan beskriva vad man 
vill ha och beräkna vad det får kosta och om det blir fel så går det att rätta till. Omsorg och vård 
berör dock tusentals individer som var för sig borde ses som enskilda projekt och ett sådant 
uppdrag går naturligtvis inte att beskriva i ett upphandlingskontrakt. 

Slutsatsen blir att vinstkravet är svårt att förena med den känsliga uppgiften att ta hand om och 
vårda enskilda personer. De anställda ska inte i varje ögonblick jagas av ett lönsamhetskrav. 

Om samhället trots allt bestämmer sig för att lämna ifrån sig en del av driftansvaret så bör man 
allvarligt överväga att göra det till företag vars målsättning inte är vinstmaximering. Det finns 
faktiskt väl prövade alternativ som t.ex. kooperativ och stiftelser. Liksom lokalt bundna 
småföretag inom hälsosektorn som drivs av omsorg om att trygga det egna jobbet på orten där 
man bor och som dessutom har god kunskap om medborgarnas vårdbehov. I många länder är 
hälsokooperativ framgångsrika. 

I Japan finns 115 hälsokooperativ som driver 78 sjukhus och fler än 900 vårdcentraler och även 
äldreboenden. Ett samarbete har ingåtts med japanska regeringen om rehabilitering och 
förebyggande sjukvård. 

Sex utav 10 fransmän omfattas av sjukvård organiserad på ömsesidig basis. 500 icke vinstdrivande 
föreningar står för omvittnat förstklassig sjukvård. 



För 24:e året i följd har hälsokooperationen UNIMED i Brasilien behållit sitt starka varumärke. 
1967 startade några läkare i hamnstaden Santos ett hälsokooperativ. Idag ingår över 100 tusen 
läkare i 354 medicinska kooperativ som driver över 3000 ackrediterade sjukhus, vårdcentraler, 
laboratorier och räddningstjänster. För att balansera läkardominansen har UNIMED initierat 
patientkooperativ. 

I Spanien har flera hälsokooperativ fått ta över ansvaret för drift av offentlig sjukvård. Sedan 
starten 1957 har den organiska tillväxten varit snabb och progressiv med idag 15 sjukhus och 
över 60 multivårdcentraler och specialistkliniker. 

Även i andra länder har under senare år hälso- och sjukvård på kooperativ och ömsesidig basis 
initierats. 

Ett väsentligt skäl för framgången och tillväxten av dessa idéburna organisationer är den 
grundläggande principen att den genererade vinsten betraktas som överskott att användas för att 
förmera kvalitet och värdet av den sjukvård och omsorg som bedrivs. 
 

 

Vi yrkar att 

1. kongressen beslutar att Partistyrelsen tillsammans med regioner, kommuner och de anställdas 
organisationer tar fram en handlingsplan som innehåller specifika stödåtgärder, adekvat 
lagstiftning och ekonomiska resurser för att utveckla och stärka den kooperativa och idéburna 
sektorns roll i välfärdspolitiken. 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J4 
Hemlösa och utanförskap; alla kommuners ansvar 
Bagarmossens S-förening, Skarpnäcksfältets S-förening, Farsta Strands S-förening, Sköndals S-
förening, Söderleds s-förening, Älvsjö S-förening 
 
Alla har vi sett dem: personerna som ber om en allmosa på tunnelbanan, personerna som inte får 
rätt stöd av kommunen, personerna som “trillat mellan stolarna”. Våra medmänniskor som av 
olika anledningar hamnat i ett utanförskap och behöver stöd att ta sig ur det. 

Delar av hemlöshet är ett kommunalt åtagande och stödet varierar mycket beroende på vilken 
stadsdel och kommun du bor i. Att få hjälp om du hamnat i en utsatt situation är med andra ord 
beroende av att styret i din kommun valt att prioritera din utsatthet - ekonomiskt och 
resursmässigt. Det gäller både tidiga insatser såväl som mer långsiktiga insatser när en person 
blivit hemlös eller fastnat i missbruk. Idag finns t.ex “tak över huvudet garanti” i Stockholms stad 
men i få av kranskommunerna i regionen. 

Bostad först är en modell som bland annat drivs av Stadsmissionen i flertalet kommuner där 
människor som lever i hemlöshet får möjlighet till en egen bostad. Målet är att hyresgästen ska 
kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla andra hyresgäster och det finns forskning 
som visar att Bostad först minskar utsattheten. Bostad först anses som en framgångsrik modell 
som använts i flera delar i världen med goda resultat. Vi anser därför att ett initiativ tas för att 
tillämpa en liknande modell med samma andemening i samtliga kommuner. 

En annan svårighet är social dumpning som innebär att en kommun kan uppmana, i vissa fall 
rentav hänvisa, socialt utsatta människor att bosätta sig i en annan kommun än hemkommunen. 
Det handlar i regel om tätbefolkade kommuner med bostadsbrist som aktivt “flyttar” socialt 
utsatta människor till glesbyggd och på så vis “dumpar” det sociala och ekonomiska ansvaret på 
den nya kommunen. Enligt TT:s undersökning i januari upplever 113 av de tillfrågade 
kommunerna att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrats – till och med hänvisats – att söka 
bostad hos dem i stället för i hemkommunen. 

Sedan den förra regeringens strategi mot hemlöshet löpte ut 2009, har det inte tagits fram en ny 
nationell handlingsplan. Vi socialdemokrater strävar efter ett jämlikt samhälle. Ett samhälle som 
omfördelar från de resursstarka till de utan. I ett jämlikt samhälle kan inte hemlöshet accepteras 
och det bör därför tas fram en nationell strategi för hur vi helt kan bekämpa hemlöshet i vår 
närtid. Socialdemokratin räds inte djärva mål, tvärtom är det djärva mål som gett oss våra största 
framgångar. 

Det är inte rimligt att människor ska vara beroende av att kommunen de råkar bo i valt att 
prioritera tidiga insatser och tak över huvudet garanti. Det är inte heller acceptabelt att endast 
några kommuner ska förväntas ta sitt ansvar för människor i nöd. Det är alla kommuners ansvar 
att ge korrekt stöd till alla sina medborgare. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att varje kommun ska ha ett aktivt uppsökande arbete för 
att kartlägga antalet hemlösa och aktivt erbjuda insatser. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om att det ska vara förbjudet med “social dumpning”. 

3. Socialdemokraterna driver frågan om att tak över huvud garanti ska finnas och efterföljas i alla 
kommuner. 



4. Socialdemokraterna driver frågan om att Bostad först-modellen utökas till en nationell strategi 
mot hemlöshet.  

5. Socialdemokraterna driver frågan om en nationell strategi för att helt bekämpa hemlösheten. 

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

7. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar motionen till kongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J5 
Låt fattiga arrendera tillgänglig kommunal mark 
Jakobson, Bernt 
 
Fattiga invånare ska kunna arrendera tillgänglig kommunal mark för en låg avgift, ca 500 
kronor/år. 
 

 

Jag yrkar att 

1. staten ska kunna arrendera ut tillgänglig mark till behövande 

2. SAP definierar vem/vilka som är fattiga 

3. Arrendeavgiften sätts så lågt som möjlig, ca 500 kr/år  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J6 
Stärk barns rätt till skydd i vårdnadstvister 
Fruängens S-förening 
 
Vid separation och skilsmässa mellan personer som har gemensamma barn behöver man fatta 
beslut om vårdnad, boende, umgänge och underhåll för de gemensamma barnen. När den ena 
föräldern har utövat våld mot den andra i relationen så blir detta ofta ett sätt att fortsätta utsätta 
den andra föräldern för våld och barnen ett medel för våldet. När man inte kommer överens kan 
man vända sig till tingsrätten för att lösa den juridiska tvist som då uppstått. Rätten kan döma till 
gemensam eller ensam vårdnad. Rätten tar även beslut kring hur barnen ska ha umgänge med den 
andra föräldern om ensam vårdnad döms till. Beslut om vårdnad, boende och umgänge är 
reglerat i Föräldrabalken och där framgår att besluten ska vara grundat på barnets bästa samt att 
man alltid ska ta hänsyn till om barnet eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för 
övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Man ska samtidigt 
alltid beakta barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Riksorganisationen 
ROKS menar att trots lagstiftningen intentioner så sätter emellertid domstolar alltför ofta 
föräldrars rätt till sina barn före barns rätt till trygghet från våld 

Som vårdnadshavare har du en skyldighet att ta hand om ditt barn och skydda ditt barn från 
varor. Om det finns en risk för att barnet ska fara illa hos den andra vårdnadshavaren eller 
umgängesföräldern borde det vara förenligt med barnets bästa att neka denne att träffa barnet. 
Nekar ena föräldern den andra att träffa barnet kan detta få allvarliga konsekvenser i senare 
rättslig prövning. Riksorganisationen Unizon lyfter också att det är mycket vanligt att det inte 
finns något bevis på att den ena föräldern utövat våld och om socialtjänstens utredningar visar att 
den våldsutövande förälder är lämplig som vårdnad-, boende och/eller umgängesförälder kan det 
vara negativt om den våldsutsatta föräldern nekat umgänge. Då har tingsrätten i vissa fall ansett 
att det är barnets bästa att den våldsutövande föräldern får ensam vårdnad eller omfattande 
umgänge eftersom den våldsutsatta föräldern ställer sig negativ till att barnet får en nära och god 
kontakt med den våldsutövande föräldern. 

Ytterligare aspekter på problematiken är när den våldsutsatta föräldern har tvingats fly från den 
våldsutövande föräldern eftersom det finns en risk för att hen blir utsatt för våld. De kan då få 
hjälp av socialtjänsten att komma till ett skyddat boende. Den våldsutsatta föräldern skyddas då 
från våld men barnen, även om de bor på skyddat boende, kan tvingas träffa den våldsutövande 
föräldern. Mycket ansvar läggs då på barn att inte röja sin nya adress och kunna stå emot samt 
förstå den våldsutövande förälderns sätt att få fram information. Problem finns också med att 
den våldsutsatta föräldern behöver fatta beslut om barnen som det av skyddsskäl är väldigt 
problematiskt att den våldsutövande föräldern ha rätt att motsätta sig och ta del av, som till 
exempel skolgång och hälso- och sjukvård. Studier har gjort av rättsliga avgöranden av 
vårdnadstvister visar att påståenden eller misstankar om våld i relationen inte alltid beaktas om 
detta inte styrks av en dom. En dom om misshandel utgör inte heller någon garanti för att ensam 
vårdnad ska bedömas som bäst för barnet. Studierna har även visat att vittnesmål om att barn har 
upplevt våld inte alltid vägs in i bedömningen. De har även visat att i fall då våldsutövaren belagts 
med besöksförbud till följd av misshandel kan rätten bedöma denne som en ”lämplig 
vårdnadshavare”. Dessa studier har även visat att våldet förminskas under utredningsprocessen 
och under domstolens handläggning som ”konflikter”, ”ovilja till samförståndslösningar” eller 
”meningsskiljaktigheter” mellan föräldrarna. Unizon lyfter även denna problematik och skriver 
att domstolen kräver starka bevis för att anse att det finns risk för att barnet ska vara med den 
andra föräldern, de menar att detta leder till att alltför många barn tvingas bo eller ha umgänge 
med en förälder som de inte har det bra hos. 
 



 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att Föräldrabalkens skrivningar förtydligas för att stärka 
barns rättighet att inte utsättas för våld och övergrepp i vårdnadstvister.  

2. Socialdemokraterna ska verka för att det ses över om Förvaltningsrätten är bättre lämpad än 
Tingsrätten att döma i vårdnadstvister.  

3. Socialdemokraterna ska verka för att det sker en attitydförändring hos domstolarna gällande 
våld i nära relationer och att de ges kunskap att säkerställa barnets bästa i vårdnadstvister.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J7 
Aktivitetsstöd och sjukersättning 
Jumha, Jihan 
 
Sjukersättning beviljas de som är i åldrarna 30-64 år som har en stadigvarande nedsatt 
arbetsförmåga, dvs för all överskådlig framtid (arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en 
fjärdedel), däremot aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19-29 år som har fått 
arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Aktivitetsersättning och 
sjukersättning kan betalas ut i form av hel, trefjärdedel, halv respektive en fjärdedels. 

Bland de yngsta med sjukersättning är det vanligare med hel ersättning medan det bland de äldre 
är vanligare med partiell ersättning. 

Psykiska sjukdomar var den vanligaste diagnosen bland alla åldersgrupper för både kvinnor och 
män framför allt i de yngre åldersgrupperna. De psykiska sjukdomar råder aktivitet och 
sjukersättning 2018, 86% och 85% kvinnor respektive män.  

Antal personer med aktivitetsstöd eller sjukersättning var i december 2018 ungefär 292 000 varav 
58% kvinnor och 42% män. 

I de nya siffrorna från försäkringskassan framgår att antalet personer som beviljats aktivitetsstöd 
ökat från 5505 personer 2018 till 6331 personer 2019. 

Omkring 5% av befolkningen i åldrarna 19-64 har av hälsoskäl helt eller delvis lämnar 
arbetsmarknaden vilket betyder att varje person får i genomsnitt 6700 kr per månad, det 
motsvarar 31,1 miljarder kronor som betalas i sjukersättning eller aktivitetsstöd enligt 
försäkringskassans statistik. 

Frågan är: Är det bara det som den enskilda människan får varje månad för att klara av att 
försörja sig och betala alla sina utgifter? Så klart är det inte. 

Han eller hon får motsvarande belopp, om det är inte mera, till bostadsbidrag och bostadstillägg! 
 

 

Jag yrkar att 

1. erbjuda de här personer utbildning och jobb som utgår efter deras takt med ersättning i 
bibehåll, åtminstone de kan jobba för bostad bidrag och bostad tillägg. Med 31,1 miljard kan vi 
använde de pengar till att investera för något nyttigare, de personer kan göra mer nytta i samhället 
än att vara inne bara äta och sova.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Jumha, Jihan 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J8 
Allmän arbetsförsäkring 
Hässelby Villastads S-förening 
 
Under de senaste decennierna har en arbetsmarknad vuxit fram med en betydande andel otrygga 
jobb, ofta med mycket dåliga arbetsvillkor. 

- Flera hundra tusen har otrygga jobb som behovsanställda, timanställda eller anställda på allmän 
visstid. 

- Många tusen är s.k. egenanställda, dvs olika företag förmedlar uppdrag, som ska utföras utan 
ordentliga försäkringar och andra villkor.  

Det är naturligt, att vi socialdemokrater går i spetsen för att städa upp i denna flora av 
oacceptabla arbetsförhållanden. Vi har vid flera tidigare tillfällen tagit stora grepp för att lösa 
viktiga problem, när vägen varit stängd för den fackliga rörelsen. Staten ska inte gå in och ta över 
de fackliga organisationernas roll, men i det här fallet är det befogat att skapa regler, som gör det 
fackliga arbetet möjligt i arbetsmarknadens utkanter.  

Detta skulle kunna ske i form av en allmän arbetsförsäkring, där nya ramar anges för hur 
anställningar får se ut och vilka skyldigheter förmedlingsföretag har. 
 

 

Vi yrkar att 

1. möjligheterna till och formerna för en allmän arbetsförsäkring ska utredas och 

2. partidistriktet sänder motionen till kongressen som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J9 
Arbetsgivaravgifter och försäkringar 
Fruängens S-förening 
 
Vår uppfattning är att människor med A-kassa eller sjukförsäkring har haft svårt att få ta del av 
den uppgång som skett i landet under ett antal år. Även deras kostnader ökar och de 
människorna är i behov att få bättre skydd. 

Vår uppfattning är att regeringen tillsätter en utredning som även har som mål att småföretagre 
får del av samma försäkringar på samma villkor. 

Vi har också funderat på varför det alltid är företag med många anställda som procentuellt står 
för en mycket större del av arbetsgivaravgifterna. Två företag med säg 1 miljard var i omsättning 
kan betala väldigt olika stor det för arbetsgivaravgifter. Har ett av företagen 10anställda och det 
andra 50 st så blir det en väldig skillnad. 
 

 

Vi yrkar att 

1. A-kassa och sjukförsäkringarna ges högre prioritet i landet när ekonomin så tillåter 

2. Socialdemokraterna tillsätter en utredning med uppgift att se över dessa försäkringar och då 
ocks speciellt tittar på småföretagarnas möjligheter  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J10 
Arbetslöshetsförsäkringen - indexering och ersättningsnivå 
SEKO-sossen 
 
Arbetslöshetsförsäkringen marknadsförs idag som ett skydd för upp till 80 procent av tidigare 
inkomst i händelse av arbetslöshet. Under 2020 gäller tillfälliga regler för 
arbetslöshetsförsäkringen med hänvisning till Coronapandemin som innebär ersättningsnivåer på 
maximalt 1200 kr/dag om du haft en lön på 33 000 kr de senaste 12 månaderna innan du blev 
arbetslös. 

En eventuell återgång till de tidigare reglerna innebär att tak på 910 kr per dag. Vilket i praktiken 
innebär att enbart den som har en lön på 25 025 kronor i månaden eller mindre får 80 procent 
eller mindre. Alla andra får en lägre försäkringsgrad. Det innebär att arbetslöshetsförsäkringens 
roll som en stabilisator på arbetsmarknaden riskerar att gå förlorad när människor inte får en 
rimlig chans till omställning mellan arbeten. Det innebär också en kraftigt sänkt köpkraft och att 
legitimiteten till försäkringen skadas genom att ersättningsnivåerna blir så låga och enhetliga att 
de närmar sig ett bidragssystem. En påtagligt sänkt köpkraft riskerar dessutom att förvärra en 
redan pågående lågkonjunktur. För att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som stabilisator på 
arbetsmarknaden föreslår vi att en indexeringsmodell baserad på konsumentprisjusteringar införs. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att taket i arbetslöshetsförsäkringen höjs så att 80 procent av 
Sveriges löntagare kan få ut minst 80 procent av sin inkomst i ersättning 

2. en indexeringsmodell baserad på konsumentprisjusteringar införs för a-kassan 

3. kvalificeringstiden ändras till att gälla den som arbetat a. minst 60 timmar per kalendermånad 
under sex av de senaste tolv månaderna eller b. minst 40 timmar per kalendermånad och 420 
timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J11 
Automatisk uppräkning av barnbidraget – en väg till ökad jämlikhet 
Katarina Västra s-förening 
 
90-talskrisen innebär stora problem för statskassan. Ett sätt att hantera budgetunderskotten var 
att släppa indexeringen av flera centrala ersättningssystem såsom sjukförsäkring, A-kassa och 
barnbidrag. Förenklat innebar detta att vi frångick den tidigare modellen där ersättningsnivåerna 
räknades upp i takt med tillväxt och inflation. Det här gav årliga besparingar för stadskassan i 
miljardklassen. Utan att några politiska beslut fattades.  

I vår motion har vi valt att fokusera på barnbidraget. Ett skäl är att det är ett bidrag som har ett 
stort stöd hos allmänheten. Initialt var påverkan av släppa indexeringen också liten men på sikt 
blev den ackumulerande effekten allt större. Den omfördelande dimensionen i välfärden 
minskade. Barnbidragets andel av den disponibla inkomsten för ett normalinkomsthushåll nära 
nog halverades från 1990 till 2017. Det var barnen som betalade krisen. 

Barnbidraget är idag 1 250 kr. Det senaste höjningen skedde 2018 och var på 200 kronor. Hade vi 
inte ”vunnit” valet hade det sannolikt legat kvar på 1 050 kr. Höjningen kostade i runda slag 5 
miljarder. En hyfsad slant i en budgetförhandling. Det var också första gången sedan 2005 som 
bidraget höjdes. Hade vi istället haft en automatisk uppräkning hade kostnaden legat på runt 400 
miljoner årligen. Vilket tror ni är lättast att få igenom och försvara?  

Ett höjt barnbidrag skapar jämlikhet utan att öka byråkratin eller påverka människors integritet. 
friheten. Det ökar också lojaliteten med välfärdssystemet #vadfanfårjagförpengarna. Med vårt 
förslag måste borgerligheten fatta aktiva beslut för att försämra för barn och unga. Under 
Reinfeldt så räckte det med att göra ingenting. 
 

 

Vi yrkar att 

1. ge partistyrelsen i uppdrag att driva kravet om en höjning av barnbidraget direkt efter valsegern 
2022 

2. ge partistyrelsen i uppdrag att driva en indexering av barnbidraget kopplat till 
inkomstbasbeloppet  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J12 
Avdragsrätt 
SEKO-sossen 
 
Avdragsrätten för medlemskap i arbetslöshetskassor och fackföreningar avskaffades av den 
borgerliga regeringen 2007. Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 
men avskaffades igen den 1 april 2019 då riksdagen beslutade om den så kallade 
”servettskissbudgeten” på förslag från Moderaterna och Krisdemokraterna. Historiskt har 
avdragsrätten för a-kassor funnits sedan 80-talet, medan avdragsrätten för fackavgift funnits 
sedan 2002. Samtidigt fick arbetsgivarföreningarna behålla sina avdrag, vilket gjorde att både 
tryggheten på arbetsmarknaden och stabiliteten i lönebildningen äventyrades under finanskrisen.  

Avskaffandet av avdragsrätten slog hårt mot många av Sveriges fackföreningar och 
arbetslöshetskassor. Landsorganisationen i Sverige kunde under åren 2007–2010 se ett 
medlemstapp på över 200 000 medlemmar som en direkt effekt av de högre avgifterna då 
medlemmar tvingades välja mellan att ha råd med arbetslöshetskasseavgiften och facket. Även 
antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna sjönk under åren 2007–2010. Redan 2007 hade över 
320 000 lämnat arbetslöshetskassorna.  

För att stärka stabiliteten i svensk lönebildning och utveckla den svenska modellen behöver 
därför att ordningen med avdragsrätt återställs. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att införa avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och 
arbetslöshetskassor  

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J13 
Avdragsrätt på medlemskap i A-kassa och facket 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
När Socialdemokraterna förlorade valet 2006 och borgarna fick makten så var det tydligt vad 
deras agenda var. Att försvaga oss som arbetarrörelse då de vet att de i förlängning betyder en 
försvagad socialdemokrati. 

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

Efter att Socialdemokraterna fick makten så återinfördes avdragsrätten på fackavgiften från och 
med 1a juli 2018. Efter kaoset kring regeringsbildandet i allmänna valet 2018 så gick Moderaterna 
och Kristdemokraternas budget igenom i december 2018. Föga förvånande så fortsatte de på 
inslagen väg och avdragsrätten för fackföreningsavgiften var som bortblåst. 

Svenska modellen bygger på jämnstarka parter men borgarna är tydliga. De springer bara 
företagens ärende och vill se en försvagad arbetarrörelse. De har tagit bort vår avdragsrätt men 
fortsatt låtit företagen dra av sin medlemsavgift till sin arbetsgivarorganisation, vilket är väldigt 
orättvist. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för ett återinförande av avdragsrätt på skattedeklarationen för 
medlemskap i A-kassa och facket 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J14 
En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 
Fischer, Robert 
 
Under de senaste decennierna har en arbetsmarknad vuxit fram i Sverige med en betydande andel 
otrygga jobb, ofta med mycket dåliga arbetsvillkor: 

- Flera hundra tusen är arbetslösa och vill ha ett jobb. 

- Flera hundra tusen har otrygga jobb som behovsanställda, deltidsanställda, timanställda eller 
anställda på allmän visstid. Många kan också kallas som deltidsarbetslösa. 

- Många tusen är så kallat ”egenanställda” – de lever på diverse ”frilansuppdrag” som förmedlas 
av olika firmor i den så kallade ”gig-ekonomin”. Dessa ”arbetsförmedlare” tar inget 
arbetsgivaransvar. 

- Bland dem som inte är medlemmar i a-kassa är arbetslösheten mellan 15 och 20 procent. 

Vi socialdemokrater måste gå i spetsen för att städa upp i detta träsk av oacceptabla 
arbetsförhållanden. 

Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige är frivilligt och nu under corona-krisen har det blivit mycket 
tydligt att många hade vald bort denna trygghet, ofta pga alltförhöga trösklar och kostnader, som 
nu delvis sänktes och det är bara att hoppas att dessa åtgärder permanentas. 

I likhet med sjukförsäkringen ska arbetslöshetsförsäkringen göras obligatorisk – som det är i 
många andra europeiska länder. Det är en mycket önskvärd åtgärd som ska ge alla som är aktiv i 
yrkeslivet, som arbetstagare eller som egenanställd, en ekonomisk trygghet när inkomsten 
bortfaller. 

Det är obligatoriska försäkringars styrka att de innebär att försäkringskollektivet blir stort, att 
riskerna sprids ut på flera. Försäkringspremier delas mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
betalas in även för dem som löper små risker, vilket gör att premierna blir lägre än de annars 
skulle vara. 

Försäkringstagare ska kunna välja bland a-kassor som finns, alternativet är alfa-kassan. 

Ännu ett skäl för att ändra från en frivillig till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är att genom 
anslutning till en facknära a-kassa kan facket ges större möjligheter än idag att nå ut till var och en 
som har ett anställningsförhållande eller är egenanställd i Sverige. 

De här är en stor och viktig jämlikhetsfråga för arbetarepartiet. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partiet beslutar om och arbetar för att i god dialog med arbetsmarknadens parter utreda 
möjligheten till en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring i Sverige.  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J15 
En sjukförsäkring för jämlikhet - förbättrat försäkringsskyddet för personer med 
tidsbegränsade anställningar 
Tanto-Zinken s-förening 
 
Sjukförsäkringen infördes vid en tidpunkt då tillsvidareanställning var normen på 
arbetsmarknaden. Trots att Sverige idag har cirka 750 000 personer med tidsbegränsade 
anställningar utgår regelverket fortfarande från en föråldrad syn på arbetsmarknad där 
arbetstagaren antingen är anställd eller arbetslös. Sjukförsäkringen måste anpassas till en 
arbetsmarknad som i allt högre utsträckning präglas av tillfälliga arbeten. 

Den rättsliga utgångspunkten i sjukförsäkringen är att bedömningen av arbetsförmågans 
nedsättning sker stegvis enligt på förhand fastställda tidsramar. Detta kallas rehabiliteringskedjan. 
Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, 
eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara rätt till 
sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Efter 180 dagar har du 
rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ett normalt förekommande arbete på 
arbetsmarknaden. För dem som saknar anställning bedöms arbetsförmågan i förhållande till 
arbeten som är normalt förekommande på̊ arbetsmarknaden redan från första dagen i sjukfallet. 
Eftersom rehabiliteringskedjan endast kan tillämpas fullt ut för de som har anställning har frågan 
om den försäkrade anses vara anställd eller arbetslös en stor betydelse för rätten till sjukpenning. 

Försäkringskassan uppfattar en behovsanställd som anställd förutsatt att han eller hon har 
inbokade arbetspass, om det däremot inte finns några inbokade arbetspass blir den 
behovsanställda betraktad som arbetslös och arbetsförmågan bedöms mot ett normalt 
förekommande arbete. Det räcker inte att den försäkrade gjort sannolikt att han eller hon skulle 
ha arbetat om hen inte blivit sjuk utan det krävs att det finns en överenskommelse om arbete. En 
behovsanställning uppfattas därför allt som oftast av Försäkringskassan som ingen anställning 
alls. Det innebär att behovsanställda vid sjukdom utsätts för en hårdare prövning än de med 
tillsvidareanställningar. 

Att den försäkrade betraktas som arbetslös har inte bara betydelse för rätten till sjukpenning, det 
påverkar även ersättningsnivån. För arbetslösa begränsas ersättningen och som mest kan den 
försäkrade ersättas med 543 kronor per dag, till skillnad från anställda som högst kan få 804 
kronor per dag. Viktigt att notera är att ersättningen för anställda är indexerad och knuten till 
prisbasbelopp, medan ersättningen som lämnas till arbetslösa är fastställd i lag. Detta innebär att 
skillnaden i kompensationsgrad mellan anställda och arbetslösa växer för var år. 

Sjukförsäkringen vilar på̊ inkomstbortfallsprincipen. Grundtanken är att de försäkrade vid 
sjukdom garanteras en ersättning som säkerställer att han eller hon i huvudsak bibehåller sin 
ekonomiska status. Det finns starka skäl för att ifrågasätta om den nuvarande tillämpning av 
sjukförsäkringen är förankrad i inkomstbortfallsprincipen. Regelverket bryter anknytning mellan 
förvärvsinkomst och sjukpenning när arbetsförmågan för arbetstagare med tillfälliga arbeten 
bedöms mot hela arbetsmarknaden och inte mot det arbete som de faktiskt utförde före 
insjuknandet. Att unga, kvinnor och utomeuropeiskt födda är överrepresenterade bland 
arbetstagare med tidsbegränsade anställningar gör denna fråga särskilt angelägen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. en försäkrad som har en behovsanställning får sin arbetsförmåga bedömd mot 

behovsanställningen. 



2. sjukpenning lämnas utan hänsyn till den begränsning av beloppet som gäller för 

arbetslösa.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J16 
En sjukpenningsamnesti för en sjukförsäkring man kan lita på 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomisk-politisk reform- och idéutveckling, Bagarmossens 
s-förening, Skarpnäcksfältets s-förening, Årsta-Johanneshov s-förening 
 
Försäkringskassans regleringsbrev för 2015 införde ett siffersatt mål för sjukpenningtalet. 
Försäkringskassan svarade på detta genom att genomdriva hårdare krav vid bedömningarna av 
sjukpenning, inte minst vad gäller prövningar efter 180 dagars sjukskrivning. Flera rapporter från 
Inspektionen för Socialförsäkringen och Riksrevisionen har visat att många bedömningar som 
har gjorts sedan dess inte är tillförlitliga och att personer som behövt och haft rätt till ersättning 
inte har beviljats stöd, med stort mänskligt lidande som följd. Problem har särskilt uppstått vid 
prövningar mot så kallat “normalt förekommande arbete”. Den kraftiga ökningen av nekanden 
utan förändring i lagstiftningen är djupt otillfredsställande för svensk förvaltningstradition där 
tillämpning av lag inte ska regleras i myndigheters regleringsbrev. 

LO, TCO och SACO har alla lyft och efterfrågat att dessa problem ska rättas till, tillsammans 
med de problem som uppstod redan vid den borgerliga regeringens införande av den så kallade 
rehabiliteringskedjan. En utredning (SOU 2020:6) presenterades i början av 2020 och bekräftade 
dessa problem och lade förslag på hur de skulle kunna åtgärdas. 

Sjukpenningen grundar sig i en rättighetslagstiftning. Alla löntagare är med och betalar in en 
avgift för att finansiera upprätthållandet av rätten till sjukpenning. Under lång tid gick 
sjukförsäkringssystemet med överskott vilket bland annat föranledde att regeringen 2019 sänkte 
sjukförsäkringsavgiften i utbyte mot höjd allmän löneavgift. Detta med syfte att hålla de samlade 
arbetsgivaravgifterna konstanta. I praktiken innebar förändringarna att många betalat in avgifter 
för en rättighet de efter 2015 års avslagsökningar aldrig fick del av. Istället bidrog deras premier 
till statliga överskott och avbetalningar på statsskulden under dessa år. Det finns därför starka 
argument för att ge dem som sedan 2015 nekats ersättning på rättsosäkra grunder rätt att 
omprövas av Försäkringskassan enligt nytt regelverk och få retroaktiv kompensation. 

Exakt utformning av ett sådant retroaktiv omprövnings- och kompensationssystem behöver 
utredas närmare och givetvis kombineras med en permanent förändring av reglerna. Inriktningen 
är dock glasklar och får ej tummas på: de som råkat ut för rättsosäkra bedömningar och inte fått 
del av det försäkringsskydd de betalat för ska ha rätt till omprövning och retroaktiv ersättning. 
Kostnaden för retroaktiv kompensation är en engångskostnad utan större avtryck i vare sig 
budget eller statsskuld samtidigt som den löpande kostnaden för att permanent rätta till kraven i 
sjukförsäkringen och öka rättssäkerheten bedöms i utredningen SOU 2020:6 som relativt 
blygsamma. 

*** S-föreningen Reformisternas motion har tagits fram enligt beslut på årsmöte och följer av det 
breda ekonomisk-politiska reformprogram som föreningens tusentals medlemmar ställt sig 
bakom. Omfattande dokumentation av förslagen och bakomliggande motivering, samt 
ekonomiska beräkningar av de offentliga-ekonomiska implikationerna av förslagen, återfinns i 
föreningens reformprogram, studiematerial och reformbudget. Allt material finns att ladda ned på 
www.reformisterna.se. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att en sjukpenningsamnesti utreds och genomförs för de som 
nekats sjukpenning sedan 2015 på rättsosäkra grunder 



2. Socialdemokraterna ska verka för att reglerna inom sjukförsäkringen förändras för att säkra 
tillförlitliga och rättvisa bedömningar av sökande 

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

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J17 
Enskilda näringsidkare måste få rimliga villkor 
Årsta-Johanneshovs s-förening 
 
Coronakrisen har visat upp flera av arbetslivets svagheter. Bland annat vilken utsatt situation 
många enskilda näringsidkare befinner sig i när samhället skakar. Och nästan hälften av Sveriges 
drygt 1,2 miljoner registrerade företag är enskilda firmor. 

Under Coronatiden har regeringen skapat nya stödformer och ökat finansieringen av flera av de 
gamla. Den som är anställd och blir varslad möts av omställningsinsatser och a-kassa. 

Den som har ett aktiebolag har fått ta del av permitteringsmöjligheter och stöd för fasta utgifter 
som hyra och leasingavtal. 

Men den som säljer sin tid i enskild firma har inte sett några jämförbara lättnader. För dem 
försvinner bara uppdragen. Telefonen är tyst. Och det finns ingen att fakturera för tiden. 

Det har till exempel skapats stödmöjligheter för artister, skådespelare, författare, men inte för alla 
de frilansande personer, ofta enskilda näringsidkare, som möjliggör deras framträdanden, som 
ljustekniker, scenarbetare, redaktörer, formgivare med flera. 

Man talar ofta om företagare som om det vore en gynnad grupp. Men många enskilda 
näringsidkare säljer bara sin egen arbetstid, fast utan de skydd som en anställning innebär. Det vill 
säga ofta utan saker som skyddsombud, arbetsmiljöinspektioner, semesterlagstiftning eller någon 
möjlighet att förhandla fram anständiga arvoden. Förhandlar de gemensamt kallas det enligt lagen 
kartellbildning. 

Många av dem är med i a-kassan, men om du som näringsidkare ska kunna få a-kassa måste 
firman läggas vilande. Det betyder att du inte ens får kontakta potentiella uppdragsgivare, inte 
uppdatera din hemsida, inte förbereda något som skulle kunna ge dig en inkomst. Så ska du 
kunna få a-kassa under en period måste du aktivt låta bli att arbeta för att kunna klara dig själv 
igen. 

Därför försöker många näringsidkare/konsulter/timlönare i stället knapra på brödkanterna och 
övervintra. Med följden att de tillfälliga låga årsinkomsterna lever kvar i deras socialförsäkringar 
under många år. För att inte tala om pensionen. 

Vi har en ny arbetsmarknad där många inte längre hamnar inom ramarna för de traditionella 
arbetsgivar/arbetstagarformerna. Det måste gå att hitta någon form av stöd också för dem. 
Annars blir de enskilda firmorna bara ett sätt för både arbetsköpare och arbetssäljare att gå under 
radarn för arbetsrätten. Och vem tjänar på det? 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att utreda enskilda näringsidkares ställning i det 
sociala trygghetssystemet och gör deras villkor mer jämlika andra arbetstagares, först under 
Coronakrisen, men också på längre sikt. 

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

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J18 
Höjd A-kassa 
Fackliga utskottet, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
A-kassan är en viktig funktion för oss som arbetare. Många tror att A-kassan mest är till för dem 
som är arbetslösa medan vi skulle hävda att de till största del är till för oss som arbetar. Det är ett 
skydd mot lönedumpning och möjliggör för arbetare som är mellan jobb att klara av vardagen 
utan att behöva sälja ut sina saker.  

I september 2015 så höjde den dåvarande Socialdemokratiskt ledda regering A-kassan från 18 700 
kr till 25 025 kr per månad. Ett bra steg eftersom A-kassans ersättning stått still under 13 år. Men 
vi tycker inte det räcker. Vi tycker att taket i A-kassan måste höjas betydligt mer och räknas upp 
årligen med ett index baserat på konsumentprisjusteringar. Dels för att många tjänar betydligt 
mer än dagens tak och det skulle göra att A-kassan får en större legitimitet bland svenska arbetare 
och försäkringen skulle fungera bättre som stabilisator på arbetsmarknaden. 

Eftersom A-kassans ersättning är så låg har flera fackförbund valt att teckna tilläggsförsäkringar 
för sina medlemmar som ger mer pengar vid arbetslöshet. Det är både dyrt och dåligt eftersom vi 
anser att samhället ska bära den kostnaden. Det är en av anledningarna till att man betalar skatt 
och gjort Sverige till ett av världens ledande välfärdsland.  

I januariöverenskommelsen som slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och 
Centerpartiet så kom man överens om en ”flexycuritymodell” som bl.a. innebär att man ska se 
över hur man kan trappa ner ersättningen till personer som varit arbetslösa länge, snacka om att 
slå på de som redan ligger ner, vilket är helt fel väg att gå. 

Vi anser att vi som arbetarrörelse ska trycka på för att detta förslag inte får gehör och att A-
kassans tak höjs så att fler människor får ut 80% av sin faktiska lön. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att taket i A-kassan höjs. 

2. Socialdemokraterna verkar för att ersättningen i A-kassan inte trappas ner ytterligare för de 
som varit arbetslösa under en längre period. 

3. Socialdemokraterna verkar för att minst 80 % av löntagarna ska ha 80 % av tidigare lön i 
ersättning från A-kassan. 

4. Socialdemokraterna verkar för att en indexeringsmodell baserad på konsumentprisjusteringar 
införs för a-kassan 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J19 
Jämlikhetslöftet 
SSU Stockholm 
 
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika samhället 
där alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska socialdemokraternas 
framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den nordiska modellen. Genom en 
solidarisk och jämlik finansiering av en generell välfärd och starka fackförbund blev Sverige 
världens mest jämlika och konkurrenskraftiga land. 

Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och omvärlden. I 
Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de senaste fyrtio åren. Våra 
samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut. Under denna 
period har arbetsrätten luckrats upp, fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och 
arbetslöshetsförsäkringen urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden. 

Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare på alla 
andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när 
kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den 
tiondel med störst inkomster med mer än dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta 
förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som 
äger företag och fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet. 

Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar och 
marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och resursallokering dit 
behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att allmännyttan måste drivas på 
marknadsmässiga grunder har gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker segregationen 
även inom skolan och sjukvården. Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka 
jämlikheten har steg för steg avskaffats. 

Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av växande klyftor. 
Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist trots hög arbetslöshet hotar 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den ojämlika ansvarsfördelningen i 
flyktingmottagandet belastar kommunernas redan ansträngda ekonomi. Tiden det tar för 
nyanlända att få ett första jobb är mycket längre än perioden kommunerna får statlig ersättning 
för etableringen. Behoven finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt 
förmögna individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning. 

Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter investeringar i det 
gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden, ekonomisk trygghet för sjuka och 
arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas bort och skolsegregationen motverkas. 
Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars 
rikedomar ökat lavinartat måste bidra mer till den generella välfärden. 

En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och goda 
arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De som är nya på 
arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och funktionssätt. Ingen ska 
behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl. 

Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet i 
omställning. För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att lönenivåer sänks när 
arbetare blir mer desperata efter en inkomst måste ersättningsnivåerna och taken i 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen höjas. 



Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den 
som är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, beh bort.  

Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring hälften av sin 
lön i pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom. Därför måste 
inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den allmänna löneavgiften bör fasas ut för att 
finansiera förstärkningar av socialförsäkringssystemet och höjda pensioner. 

Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika kommuner har 
idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och ingen 
arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som aktier och fastighetstillgångar måste öka om 
välfärden ska finansieras, ges högre ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer 
jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga 
sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig. 

För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste skolan bli mer 
jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med eftergymnasiala studier. För 
att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet inte ska bli en kommunal olägenhet 
behöver statens ekonomiska åtagande förlängas. Idag är förutsättningarna för barns 
språkutveckling alltför olika beroende på om barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett 
problem att barn med ett stort behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra 
barn eller i värsta fall inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig 
oavsett föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar 
hemma med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och och 
integration.  

Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och antagningskriterier 
skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration. Långsiktigt måste våra städer bli 
mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar till blandade upplåtelseformer och 
stadsbyggnadsprinciper som ökar sammanhållningen. 

Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det är särskilt 
viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag skulle minska social 
snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken. 

Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får vid födseln, så 
ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har socialdemokratin lyckats 
åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att socialdemokratin kraftsamlar bakom 
ett jämlikhetslöfte. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av socialförsäkringssystemet 
finansierat av en utfasning av den allmänna löneavgiften. 

2. Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om 
arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion under 
arbetstid på nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift. 

3. Socialdemokraterna verkar för en utredning om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 
organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp mellan myndigheternas 
ansvarsområden. 

4. Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i 
arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90% av förvärvsinkomsten för 80% av 
löntagarna. 



5. Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatte- och utjämningssystemet och 
statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och en jämlik fördelning efter behov över hela 
landet. 

6. Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning. 

7. Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt. 

8. Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som möjliggör 
skatteflykt. 

9. Socialdemokraterna verkar för införandet en arvs- och gåvoskatt riktad mot de individerna 
med störst kapitaltillgångar. 

10. Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade upptagningsområden och urvalskriterier 
skapa en blandad elevsammansättning på skolor. 

11. Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer som går att leva på 
för dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom bristyrken. 

12. Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en bostadsplanering bestående av 
blandade upplåtelseformer och bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

13. Socialdemokraterna verkar för att staten kompenserar kommuner för kostnader kopplat till 
flyktingmottagande under de fem första åren efter att uppehållstillstånd beviljats. 

14. Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola från två års ålder. 

15. motionen antas som sin egen.   

16. motionen skickas till partidistriktets årskongress. 

17. motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J20 
Målstyrning mot jämlikheten! 
Fackliga utskottet, Handels-sossen, Kommunal Stockholms läns s-förening 
 
Under merparten av 1900-talet minskade inkomstskillnaderna kontinuerligt i Sverige. I början av 
1980-talet bröts den långa utvecklingen mot ökad jämlikhet och sedan dess har 
inkomstskillnaderna trendmässigt ökat. De senaste decenniernas ökade inkomstskillnader i 
Sverige är till stor del resultatet av politiska beslut, som bland annat lett till mindre omfördelning 
och större spelrum för marknadskrafterna.  

Uttalade mål för att bryta utvecklingen är viktiga. De hjälper till att fokusera arbetet och vägleda 
oss när prioriteringar behöver göras. Ett tydligt formulerat mål om riktningen på jämlikheten i 
samhället hjälper också medborgarna att utvärdera det politiska arbetet och utkräva ansvar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Regeringen bör formulera ett mål för hur jämlikheten ska utvecklas 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J21 
Reparera sjukförsäkringen! 
Alina S-kvinnoklubb, Älvsjö s-förening, Skärholmens s-förening, Aspuddens s-förening, 
Gröndal-Liljeholmens s-förening, Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 
 
Under coronapandemin har bristerna i sjukförsäkringen blivit akut tydliga. Redan tidigare var 
problem med sjuknärvaro välkända inom äldreomsorgen. Bland kvinnor i arbetaryrken är ett av 
de vanligaste skälen till att de går till arbetet när de är sjuka att de inte har råd att stanna hemma. 
Därför var det bra att regeringen tidigt i krisen införde ett tillfälligt karensbidrag så att den 
ekonomiska förlusten för den som sjukskriver sig inte blir så stor. En stor andel av personalen i 
äldreomsorgen är dock timanställd och med dagens regelverk får de ingen sjuklön om de inte kan 
visa att de skulle ha arbetat. Sjuknärvaro är förmodligen en viktig förklaring till att covid-19 kom 
in i äldreomsorgen. 

Sjukförsäkringen är grundläggande för ett fungerande samhälle och vår tillit till välfärdsstaten. Vi 
måste kunna lita på att den trygghet vi betalar för, via sjukförsäkringsavgiften, finns där den 
dagen vi behöver den. Den som blir sjuk och inte kan arbeta ska ha råd att vara hemma och inte 
stressas tillbaka till jobbet för tidigt. 

Den borgerliga regeringen försämrade mellan 2006 och 2014 sjukförsäkringen på flera sätt. De 
införde en rehabiliteringskedja med stelbenta tidsgränser för när arbetsförmågan ska bedömas 
och en stupstock då sjuka utförsäkrades från sjukförsäkringen. En av tidsgränserna är efter 180 
dagar då den sjukskrivnes arbetsförmåga ska prövas mot arbeten på hela arbetsmarknaden, utan 
krav på att Försäkringskassan kan visa att det arbetet de hävdar att den sjuke skulle klara faktiskt 
finns eller individen har möjlighet att ställa om till det. Reglerna för att få sjukersättning, för 
personer som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att 
kunna arbeta heltid, stramades åt så att de i dag är bland de strängaste i hela OECD. 

Stupstocken avskaffades efter maktskiftet 2014 och taket i sjukförsäkringen har höjts lite, men 
mycket av den borgerliga alliansregeringens systemskifte i sjukförsäkringen finns kvar. Det krävs 
ett omfattande renoveringsarbete innan vi har en rimlig och mänsklig sjukförsäkring. 

Både ekonomisk trygghet vid sjukdom och rätten till rehabilitering under den tid som behövs för 
att komma tillbaka till arbete måste stärkas. Sjukförsäkringen ska ge ett fullgott inkomstskydd vid 
sjukdom som sätter ned arbetsförmågan.  

Centralt för den generella välfärden är att den stora majoriteten medborgare ska ha sin inkomst 
försäkrad i samma sjukförsäkring. Den fungerar då som en riskutjämning i hela samhället. 
Eftersom alla bidrar och har har sin inkomst försäkrad med samma villkor men en del grupper 
löper större risk att bli sjuka fungerar sjukförsäkringen som en solidarisk omfördelning mellan 
kvinnor och män, lågavlönade och högavlönade och mellan olika perioder i livet. Den här 
funktionen har kraftigt försvagats när taket i sjukförsäkringen har urholkats och ersättningen 
sänkts. Försämringarna i sjukförsäkringen är en viktig förklaring till den ökade ojämlikheten i 
Sverige. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att taket i sjukförsäkringen höjs så att åtminstone 80 procent 
av löntagarna får ersättning på 80 procent av sin lön när de blir sjuka och inte kan arbeta. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att taket i sjukförsäkringen indexeras med löneutvecklingen.  

3. Socialdemokraterna ska verka för att karensavdraget i sjukförsäkringen avskaffas. 



4. Socialdemokraterna ska verka för att ersättningsnivån i sjukförsäkringen ska motsvara 80 
procent av den tidigare lönen under hela sjukskrivningsperioden. 

5. Socialdemokraterna ska verka för regelförändringar så att tidsbegränsat anställda får rätt till en 
rimlig sjuklön och sjukpenning.  

6. Socialdemokraterna ska verka för att Sjukförsäkringens tidsgränser omvandlas till 
stödjepunkter som ger den sjukskrivna personen tydliga rättigheter till rehabilitering. 

7. Socialdemokraterna ska verka för att prövning av arbetsförmåga görs mot normalt och faktiskt 
förekommande arbete samt med utgångspunkt i att individer har olika förutsättningar och 
varierad omställningsförmåga. 

8. Socialdemokraterna ska verka för att ersättningen i sjukersättningen höjs och regelverket 
mildras så att långtidssjuka som behöver det beviljas sjukersättning.  

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J22 
Sjukförsäkringen 
Fackliga utskottet, SEKO-sossen 
 
Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit till välfärdsstaten. 
Vi måste kunna lita på att den trygghet vi betalt för, via sjukförsäkringsavgiften, verkligen finns 
där den dagen vi behöver den. Den som blir sjuk och inte kan arbeta ska inte bli fattig och 
stressas tillbaka till jobbet för tidigt. 

Rätten till både rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar att komma tillbaka till 
arbete måste stärkas. Inom den generella välfärden har vi byggt upp en sjukförsäkring som ska ge 
ett fullgott inkomstskydd vid sjukdom. När den stora majoriteten medborgare har sin inkomst 
försäkrad i samma sjukförsäkring fungerar den som en riskutjämning, eftersom alla bidrar och har 
samma villkor. Vi vet att en del grupper löper större risk att bli sjuka och då fungerar 
sjukförsäkringen som en solidarisk omfördelning mellan kvinnor och män, lågavlönade och 
högavlönade och mellan olika perioder i livet.  

Den borgerliga regeringen försämrade mellan 2006 och 2014 inkomstskyddet för sjuka på flera 
sätt. Genom jobbskatteavdragen skapades en skatteorättvisa där sjukskrivna betalar mer skatt på 
sin inkomst än de som förvärvsarbetar. De införde en rehabiliteringskedja med alltför snäva och 
stelbenta tidsgränser för när arbetsförmågan ska bedömas och en stupstock där sjuka 
utförsäkrades. Möjligheten att få sjukersättning för personer som på grund av skada, sjukdom 
eller funktionsnedsättning troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid har försämrats betydligt.  

De missförhållanden som regeringen Reinfeldt skapade med sitt systemskifte i sjukförsäkringen 
finns i stor utsträckning kvar. De åtgärder som gjorts de senaste åren är inte tillräckliga. Det krävs 
ett omfattande renoveringsarbete innan vi kan säga att vi har en rimlig och mänsklig 
sjukförsäkring. De tidsgränser som omgärdar sjukförsäkringen bör omvandlas till stödjepunkter, 
där den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter.  

För att människors tillit till välfärdsstaten ska stärkas samt för att människor ska veta att 
samhället ställer upp när de som mest behöver det bör taket höjas och sjukpenningen vara 80 
procent under hela sjukperioden. Inkomsttaket i sjukförsäkringen bör på sikt höjas så att 
åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när 
de blir så sjuka att de inte kan arbeta. 

Även målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet när de 
inte kan jobba. Försäkringskassans fokus idag på att hålla nere sjuktalen gör att människor tvingas 
ut ur sjukförsäkringssystemet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. rätten till rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar att komma tillbaka till 
arbete måste stärkas 

2. inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 
procent av sin tidigare inkomst i sjukförsäkring 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J23 
Stärkt arbetslöshetsförsäkring 
Polstjärnans s-förening 
 
I Sverige har arbetslösheten ända sedan nittiotalskrisen har varit högre än vårt ersättningssystem 
egentligen är utformat för. I takt med en stigande arbetslöshet och fler tidsbegränsande 
anställningar är inte a-kassan generell på samma sätt som när den utformades. 
Arbetslöshetsförsäkringen, liksom andra socialförsäkringar, är utformad efter en mallarbetstagare 
som arbetar regelbundet (tillsvidare) och på heltid. 

Tidsbegränsat anställda, deltidsarbetande och egenföretagare har idag svårt att kvalificera sig för 
socialförsäkringarna. Trösklarna utgörs framförallt av arbetsvillkoret och medlemsvillkorets 
utformning. Därutöver är det många som upplever att de inte har råd att vara med i en a-kassa, i 
synnerhet lågavlönade grupper med osäkra anställningsformer.  

Många av dem är arbetarkvinnor, i välfärden, handeln och inom hotell och restaurangnäringen. 
Nästan var tredje kommunalarbetare är tidsbegränsat anställd och var fjärde kommunalarbetare 
arbetar kort deltid, dvs. en deltid som understiger 27 timmar i veckan, och uppfyller därmed inte 
arbetsvillkoret i a-kassan. 

År 2019 var 70 procent av arbetskraften medlemmar i en a-kassa. Men endast 4 av 10 arbetslösa 
fick ersättning från a-kassan. Arbetslöshet utan att vara kvalificerad för a-kasseersättning är det 
vanligaste skälet att beviljas försörjningsstöd av kommunen - ett försörjningsstöd som ligger 
under vår egen fattigdomsgräns, det vill säga understiger 60 procent av medianinkomsten. Ju färre 
som täcks av arbetslöshetsförsäkringen desto större kostnader för kommunerna. 

År 2007 införde den dåvarande alliansregeringen ett antal åtstramningar av kvalifikationskraven 
för a-kasseersättning, bland annat: höjt arbetsvillkor från 70 till 80 timmar i månaden, utökat 
medlemsvillkor från 6 månader till 12 månader för inkomstrelaterad ersättning, slopad avdragsrätt 
för a-kasseavgiften och differentierade avgifter utifrån arbetslöshetsrisk – något som slog hårt 
mot LO-kollektivet och ledde till ett historiskt medlemsras. 

Men i samband med coronakrisen har medlemsutvecklingen vänt uppåt. Medlemmarna i a-kassan 
ökade med 3 procent under marsmånad 2020, motsvarande 114 000 personer.  Detta handlar dels 
om att många i kris drabbas av arbetslöshet eller känner sig oroliga för att drabbas av 
arbetslöshet, dels om att regeringen infört tillfälliga lättnader av medlemsvillkoret och 
arbetsvillkoret, samt höjt maxbeloppet för a-kasseersättning, som gör att fler faktiskt får tillgång 
till arbetslöshetsförsäkringens fulla inkomstskydd om de går med i en a-kassa. Det är äntligen 
”värt” att gå med i a-kassan, även för den som jobbar deltid eller tidsbegränsat. 

Ett sänkt arbetsvillkor har en särskilt hög träffsäkerhet för kvinnodominerade yrken med hög 
andel tidsbegränsat anställda och deltidsarbetande och är på så vis en jämställdhetsreform.  

Det är dags att laga revorna i arbetslöshetsförsäkringen. De tillfälliga förstärkningar av 
arbetslöshetsförsäkringen som regeringen gått fram med under coronakrisen har 
fackföreningsrörelsen länge efterfrågat. De borde därför göras permanenta och byggas vidare på. 
Så värnar vi trygghet i omställning och minskar inkomstklyftorna i samhället. 
 

 

Vi yrkar att 

1. arbetsvillkoret i a-kassan sänks för att fler atypiskt anställda med oregelbunden arbetstid ska 
kunna kvalificera sig till a-kassan 



2. medlemsvillkoret för rätt till inkomstrelaterad ersättning ändras i syfte att stärka a-kassans 
försäkringsprincip men samtidigt sänka tröskeln 

3. grundbeloppet för den som inte uppfyller kraven för inkomstrelaterad a-kasseersättning höjs 

4. ersättningsnivåerna i a-kassan årligen indexeras 

5. inkomstbortfallsprincipen stärks genom höjt maxbelopp (höjt tak. 

6. inkomstbortfallsprincipen stärks genom ökad procentuell ersättning 

7. det ska vara möjligt att bevilja inkomstrelaterad a-kasseersättning så snart medlemsvillkoret är 
uppfyllt, oavsett om arbetslösheten förnyats eller ej 

8. differentieringen av a-kasseavgiften avskaffas för att inte straffa ut grupper med högre 
arbetslöshetsrisk ur a-kassan 

9. avdragsrätten för a-kasseavgift återinförs 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J24 
Trygghet i a-kassan 
Engelbrekts S-förening, Värtans S-förening 
 
Trygghet i livets olika skeden är en socialdemokratisk kärnvärdering. En viktig nyckel till denna 
trygghet är socialförsäkringarna: a-kassan ger trygghet vid arbetslöshet, medan 
föräldraförsäkringen ger trygghet vid föräldraledighet. Därför är det oroande att a-kassan har 
urholkats. Exempelvis skriver Akademikernas a-kassa att endast fyra av tio procent av de 
inskrivna vid Arbetsförmedlingen 2019 fick a-kassa (Akademikernas a-kassa 2020). Vidare fick 
endast tre av tio en ersättning som motsvarade 80 procent av lönen. 

Svaga trygghetssystem har flera negativa konsekvenser. För det första begränsar de människors 
möjlighet till ett gott liv när olyckan är framme. För det andra provocerar de fram privata 
lösningar, vilka tenderar att öka klyftorna. För det tredje riskerar de att urholka legitimiteten för 
systemet. 

Det är hög tid för det socialdemokratiska partiet att återuppbygga a-kassan. Alla löntagare ska 
kunna känna sig trygga att de har en inkomst även om de blir av med jobbet. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för en förstärkning av a-kassan i enlighet med motionen 

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



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J25 
En humanare sjukförsäkringspolitik 
SSK 
 
År 2008 röstade den dåvarande borgerliga regeringen för att kraftigt försvåra förvärvsarbetare rätt 
till sjukpenning vid sjukdom. Nuvarande regering har tagit den bortre tidsgräns i sjukförsäkring 
som innebär att man inte kan utföra sitt arbete under de senaste 2,5 åren blir man av med 
sjukersättningen oavsett om personen är dödssjuk. Regeringen har däremot inte förändrat de 
fasta tidpunkter av bedömning av arbetsförmågan i rehabiliteringskedjan. Bland annat om en 
arbetstagare efter 180 dagar bedöms kunna utföra ett annat arbete än det som personen har idag 
blir personen av med sjukpenning. Vid bedömningen tas det ingen hänsyn till om personen har 
de kvalifikationer som utbildning och arbetslivserfarenhet som krävs för de jobb som 
Försäkringskassan anser att personen skulle kunna arbeta med.  

En industriarbetare som råkat utför en arbetsskada men som Försäkringskassan hävdar skulle 
kunna arbeta som exempelvis hjärnkirurg med sin arbetsskada och blir utförsäkrade. I 
bedömningen tar Försäkringskassan inte hänsyn till personens utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenheter är kvalifikationer som överensstämmer med det som krävs för tjänsten och 
personen blir arbetslös. Under Coronapandemin har bland annat vårdanställda som blivit 
smittade av covid-19 blivit utförsäkrade trots att de fortfarande efter 180 dagar har biverkningar 
av sjukdomen. Detta är en politik som inte är värdig ett parti som vill stå upp för arbetare och de 
svaga i samhället. 

Regeringen har även satt upp ett mål om att minska antalet sjukpenningdagar från 10,8 till 9 dagar 
år 2020. Detta medför att Försäkringskassan har blivit hårdare i sin bedömning av rätten till 
sjukersättning och att fler personer kommer förlorar sjukersättning. Tidigare studier från 
Försäkringskassan visar att många LO-medlemmar, framförallt kvinnor och invandrare blir 
hårdare bedömda när rätten till sjukersättning försämras. Regeringen borde istället minska antalet 
sjukdagar genom att förbättra arbetsmiljön för att minska arbetsskador och den psykiska ohälsan. 
Då kan personer som råkar utför arbetsskador snabbare återgå till arbetet, vilket ledder till 
minskade sjukdagar. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att Försäkringskassan endast förmår individer att söka 
sådana jobb som de har meriter och kvalifikationer för då de ska återgå till arbetsmarknaden efter 
en sjukskrivning.  

2. Stockholms partidistrikt verkar för att avskaffa målet om att Försäkringskassan ska minska 
antalet sjukpenningdagar från 10,8 till 9 dagar.  

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 

4. Stockholms partidistrikt skickar motionen vidare till partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J26 
Försörjningsstöd och bostad 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
När en person av någon anledning är i behov av försörjningsstöd krävs, enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd, bland annat att personen så långt det är 
möjligt klarar sin försörjning genom att sälja ”realiserbara tillgångar” som bil, sommarhus mm. I 
de fall den sökande bor i en bostadsrättslägenhet krävs också, ”om behovet av ekonomiskt 
bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader eller om det finns andra särskilda skäl” 
att lägenheten säljs ”om en försäljning bedöms kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar 
åtgärden och det finns möjlighet att ordna annat boende”. På många platser, som till exempel i 
Stockholm, där det återkommande borgerliga styret säljer ut stadens allmännyttiga 
bostadsbestånd som bostadsrätter och drar ner på byggandet av hyreslägenheter, finns inte 
möjlighet att ordna annat boende. Den sökande riskerar att hamna på gatan. En bostad bör vara 
undantagen från kraven på försäljning förutom när möjligheten finns att avsevärt minska 
boendekostnaderna genom att byta en stor lägenhet mot en mindre. 

Att en människa i en prekär ekonomisk situation riskerar att hamna mellan stolarna i våra 
trygghetssystem och förlora sin bostad är inte värdigt en välfärdsstat. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti utreder hur man motverkar att bostadsrättsinnehavare i behov 
av försörjningsstöd, i enlighet med ovanstående, inte tvingas sälja sin bostadsrätt och därmed bli 
utan boende.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J27 
Förtydliga föräldrarnas ekonomiska ansvar för barnen vid växelvist boende 
Aspuddens s-förening 
 
Allt fler barn till separerade föräldrar växer upp med två hem, där de tillbringar lika mycket tid, så 
kallat växelvist boende. Föräldrarna förväntas bidra ekonomiskt under den tid de har barnet 
boende hos sig. I praktiken innebär det att kostnaderna för barnet delas lika mellan föräldrarna.  

I händelse av stora inkomstskillnader mellan föräldrarna blir konsekvenserna att barnets 
levnadsnivå kan variera kraftigt mellan de olika hemmen.  

Ur ett barnperspektiv måste barnen garanteras en likvärdig levnadsstandard oavsett föräldrarnas 
inkomstskillnader. Den viktiga principen är att barnets behov och föräldrarnas samlade 
ekonomiska förmåga ska styra. Det innebär att barnet har möjlighet att göra anspråk på större 
underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förhållanden är, även om föräldrarna inte lever 
tillsammans.  

Lagstiftningen är inte utformad efter den här situationen, utan den är ofullständigt reglerad när 
det kommer till underhållsbidrag vid växelvist boende.  

Idag är det mycket svårt för barn att få rätt till underhåll om någon förälder tjänar mycket mer än 
den andra, i praktiken kräver det att den mindre bemedlade föräldern står utan inkomst. Det är 
också ofta nödvändigt med en rättsprocess, som i sig är kostsam och med osäker utgång.  

Den ekonomiska förpliktelsen mot barnen har inte hängt med i utvecklingen av växelvist boende. 
Det är ett problem, särskilt med tanke på att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är 
stora i samhället.  

För de föräldrar som separerar och varit utsatta för våld i nära relation, ger detta ytterligare en 
grogrund för fortsatt våld i relationen till den andra föräldern. Konsekvenserna av det är mycket 
stora, både för individen och barnen.  

Barnet ska inte drabbas ekonomiskt negativt vid en separation mellan föräldrarna, alltså bör det 
finnas starkare lagstöd för rätt till underhållsbidrag även för barn med växelvist boende.  

I dag finns det ett nålsöga, en HD-dom (NJA 2013 s 955), som under vissa förutsättningar 
medger en tolkning av lagstiftningen i enlighet med motionen. Domen visar dock på att 
lagstiftningen är ofullkomlig.  

Det växelvisa boendet förordas i normalfallet för att stärka barnens rätt till bägge föräldrar. Det 
är dags att förtydliga att bägge föräldrars ekonomiska ansvar inte stannar vid 50 procent, utan 
fördelas utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det ska inte vara frivilligt att bidra efter 
förmåga till barnets kostnader. 
 

 

Vi yrkar att 

1. förtydliga lagstiftningen med syfte att ålägga den förälder som har ett större ekonomiskt 
utrymme än den andre att betala underhållsbidrag till barnet vid växelvis boende  

2. föreningen antar motionen som sin egen och sänder den till representantskapet inför 
partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Aspuddens s-förening 



Grupp: J. Social trygghet/Socialförsäkring 
 

Motion J28 
Hemutrustningslån för ensamkommande flyktingar bör omvandlas till ett behovsprövat 
bidrag 
Kungsholmen s-förening 
 
Nyanlända flyktingar som efter beviljat uppehållstillstånd anvisas till en kommun förväntas låna 
pengar av staten för inköp av helt nödvändiga saker som möbler och köksutrustning, s.k. 
hemutrustningslån. Denna ordning, som infördes under finanskrisen 1991, bör avskaffas. Istället 
bör lånet omvandlas till ett behovsprövat bidrag och ingå i övriga behovsprövande  

kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd som kommunerna redan ansvarar för 
gällande denna grupp. 

Bakgrund 

Sedan 1991 administrerar Centrala studiestödsnämnden (CSN) lån för inköp av möbler och 
köksutrustning, sk. hemutrustningslån (förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för 
flyktingar och vissa andra utlänningar1). Pengarna får dock inte användas till exempelvis mat, 
mobiltelefon eller hyra för bostaden. Lånebeloppet varierar mellan 5 000 kr och 35 000 kr och 
påverkas bland annat av antalet familjemedlemmar. 

Motivering 

Sverige har alltså i snart 30 år haft en ordning där människor som flytt från krig eller som har 
behov av skydd, exempelvis på grund av tortyr eller dödsstraff, och som beviljats 
uppehållstillstånd förväntas ta statliga lån för att köpa helt nödvändig utrustning såsom möbler 

och porslin. Innan hemutrustningslån infördes kunde flyktingar få bidrag för dessa ändamål av 
kommunens socialtjänst. Kommunen kunde i sin tur få ersättning från staten för det utgivna 
bidraget. Att medel för dessa nödvändigheter inte längre tillhandahålls genom behovsprövat 
bistånd är inte ett mysterium, utan kan härledas till finanskrisen i början av 1990-talet. 

Trettio år senare framstår denna ordning som minst sagt anmärkningsvärd. 2019 betalade CSN ut 
75,4 miljoner kronor i hemutrustningslån till 5 200 låntagare, vilket är en minskning med 63,4 
miljoner och 5 000 låntagare jämfört med 2018.2 Det innebär närmast en halvering av såväl 
lånebelopp som antalet låntagare och speglar minskningen av antalet mottagna flyktingar i 
Sverige. Det innebär också att kostnaden, som enligt denna motion kommer förflyttas till 
kommunerna, får anses uppgå till en ringa summa. 

1) Enligt CSN:s webbplats kan hemutrustningslån beviljas utländska medborgare som har 
kommit till Sverige som 

flykting, skyddsbehövande eller som anhörig till en sådan person. Sökande ska ha fått ett 
uppehållstillstånd från 

Migrationsverket och flyttat till en kommun. Det får inte ha gått mer än 2 år sedan flytt till en 
kommun för första 

gången. Personen ska ha varit minst 18 år när hen flyttade till en kommun för första gången. För 
ensamkommande 

barn finns det särskilda regler. 

2) CSN:s årsredovisning (2019) s. 55 
 

 

Vi yrkar att 



1. hemutrustningslån för nyanlända flyktingar bör omvandlas till ett behovsprövat bidrag som 
administreras och finansieras av kommunen dit vederbörande anvisats. 

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


