
Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L1 
Att återuppta och vidareutveckla 1930-talets socialdemokratiska politik 
Larsson, Hans 
 
Denna motion grundas på en undersökning som jämför den socialdemokratiska ekonomiska 
politiken på 1930-talet med den 1990-talet. Hur fel den senare politiken har hamnat illustreras 
effektivt av en debattartikel i DN 14 maj 2020 där till och med liberalpartiet vänder sig emot 
avkastningskraven på statliga företag och bristen på investeringsplaner hos statliga myndigheter 
utflöden av 1990-talets marknadstänkande och sparpolitik. 

1930-talet var en framgångsrik tid för det socialdemokratiska partiet. Politiken byggde på egna, 
självständigt utvecklade insikter, inte något inlånat från annat håll, att den ekonomiska politiken 
skulle bygga på "slösa" inte "spara", alla produktionsmedel skulle utnyttjas fullt ut. Den sociala 
politiken skulle utgå från en inkluderande strategi, de mångas behov skulle vara riktmärket. 
Denna syn fortsatte att styra partiet 1960-talet ut. När partiet efter valförluster återvände till 
makten 1982 hade en osäkerhet inträtt. Inflation började efterträda full sysselsättning som 
ledstjärna för politiken. Flera experiment med avreglering genomfördes däribland kontrollen av 
banker och valuta. Detta ledde till en valförlust 1991, en dubbel ekonomisk katastrof för landet 
1992 och en djup lågkonjunktur under borgerligt styre. Följden blev ett nytt väljarförtroende och 
valseger 1994. Efter återkomsten växte osäkerheten ytterligare och steget togs rakt in i den 
ekonomiska liberalismens kärna. Statsskuld och budgetunder, finansiella storheter inte blev det 
viktiga inte fler jobb eller mer bostäder, en reversering av 1930-talets politik. De stora affärsverk 
som på 1930-talet med sitt överskott betalade både ränta och amortering på dåtidens statsskulden 
avreglerades eller såldes ut. Politiken kan enklast formuleras som att "Att sätta sig själv i bur" och 
"Att ge marknaden fria händer". Buren hette finanspolitiska ramverket med utgiftstak och 
pensionsgruppen som gav de borgerliga kontrollen. Utanför sattes riksbanken som gårdvar. 
Avreglering gjordes av el, tele och järnväg bland många. Ny teknik som mobiltelefoni lämnades 
direkt till marknaden. Fiberkabel lämnades därhän. 

Det är dags att återuppta (och vidareutveckla) 1930-talets socialdemokratiska politik som är 
partiets egen, något att vara stolt över. Då gällde Full sysselsättning och den skulle åstadkommas 
genom att genom att staten tog ansvaret för helheten. Ett fullödigt program skrevs redan 1919 av 
Ernst Wigforss till det årets programkommission. Yrkanden: Kryp ut ur buren. Avskaffa 
budgetlag och finanspolitiska ramverket med vidhängande överskottsmål och skuldankare. 
Planera efter samhällets behov och inte efter en fiktiv tillgång på pengar. Lämna 
pensionsgruppen. Återgå till ett äldrepensionssystem som bygger på kollektivt ansvar.  

Lämna marknaden: Återupprätta affärsverken. Ta kontroll över eldistribution, järnvägstransport, 
telekommunikation inkl mobil- och fiberkabelnät. Att företagsekonomiska lönsamhetskrav på 
drift i statlig regi upphör och ersätts med samhällsekonomiska mål.  

Återupprätta inkomsttrygghetssystemen på 1989 års nivå. Som exempel: För sjukförsäkring 90 
procent ersättning, ingen karensdag, försäkringskassan tar hela ansvaret, inget arbetsgivarinträde, 
sjukintyget från den egna läkaren gäller. 

Ett valprogram byggt på dessa yrkanden kommer att möta omfattande kritik. Detta är en stor 
tillgång och gör att förslaget blir väl känt och att väljarna blir väl informerade. Väljarna får möte 
ett som står självständigt på egna ben och vill något mer än regera. 
 

 

Jag yrkar att 

1. det socialdemokratiska partiet återupptar 1930-talets framgångsrika och självständiga politik. 



2. Budgetlagen och det Finanspolitiska ramverket med överskottsmål avskaffas. 

3. Partiet lämnar Pensionsgruppen 

4. Affärsverken Vattenfall, SJ, Televerket återupprättas (Televerket med ansvar också för 
mobilnät och fiberkabelnät.. 

5. Inkomsttryggheten med sjukförsäkring, allmän pension och arbetslöshetsförsäkring återförs till 
1989 års ersättningsnivåer  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Hammarbyhöjden- och Björkhagens s-för. 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L2 
Den digitala Socialdemokratin 
HBTs Stockholm, SSU 25+ 
 
Den digitala världen expanderar. I och med den digitala utvecklingen skapas också fler digitala 
rum. I dessa rum skapas möjlighet för kultur, arbete, företagande och handel. Men det skapas 
också mörka områden, med droger, hot och våld. Dessa digitala rum behöver lagar och regler, 
precis som alla fysiska rum. 

Digitala rum är i många fall en spegling av fysiska rum, men lagstiftningar och lagtolkningar för 
dem kan se väldigt olika ut. Ett hatbrott online får inte samma konsekvenser som om de skett 
fysiskt. Att stjäla digitala produkter online kan däremot ge stora påföljder, som vi aldrig hade 
tilldelat någon som stulit samma produkt i fysiskt format. 

Under lång tid har de digitala rummen behandlats som något annorlunda som måste regleras på 
särskilt sätt. Risken finns att vi tappar vår ideologiska kompass i jakten på lösningar för varje 
specifikt fall. När tekniken går snabbt finns det risk att vi inte hinner reglera den på ett korrekt 
sätt, vilket till och med riskerar att motarbeta den digitala utvecklingen. 

De digitala rummen behöver likställas de fysiska rummen. Socialdemokraternas värderingar inom 
digitalisering behöver därför vara de samma som de Socialdemokratiska grundvärderingar vi alltid 
har. Vi ska arbeta för samarbeten och internationell solidaritet. Vi ska värna om den svagare 
partens rättigheter över den starkare. Mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter ska 
prioriteras och stärkas över företags och regimers rättigheter. Lobbyism från företag ska aldrig 
vara ledande i våra politiska beslut. 

Med utveckling behöver vi utveckla vår politik. Samtidigt ska vi alltid hålla på våra grundläggande 
värderingar som gör oss till Socialdemokrater. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska arbeta för att lagstiftning gällande internet ska vara likvärdig med övrig 
lagstiftning. 

2. Socialdemokraterna ska arbeta för att inkludera hela internet i rättssamhället. 

3. Socialdemokraterna ska arbeta för att öka internationellt samarbete om internet. 

4. Socialdemokraterna ska arbeta för att stärka de mänskliga rättigheterna på internet. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

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



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L3 
Den röda drömmen är grön 
Kungsholmens s-förening 
 
“Ett arbetarparti som arbetarväljarna ratar. Ett välfärdsparti vars förtroende i välfärdsfrågorna 
sjunker. Ett parti som säger sig representera hela landet men som backar stadigt på landsbygden. 
Ett självutnämnt framtidsparti som unga människor inte röstar på. Ungefär så ser 
Socialdemokraternas utmaningar ut, enligt den valanalys som partiet presenterade i går.” 

Så skrev Daniel Swedin i sin ledare i Aftonbladet den 20 mars 2019. När jag blev medlem 2012 
minns jag hur partiet kraftsamlade inför valet 2014 och hur konceptet Framtidspartiet lanserades. 
Det beskrevs som ett paraplykoncept, och vi skulle allt eftersom fylla det med politiskt innehåll. 

Idag är det 2020 och både i min lokala S-förening och närhet i övrigt har jag upprepade gånger 
hört att problemet med dagens socialdemokrati är att det inte finns någon vision. Såväl nya som 
gamla medlemmar har gett uttryck för detta, och även personer som befinner sig utanför 
politiken.  

Den som är insatt kan besvara dessa kommentarer med att vi både har ett partiprogram och 
politiska riktlinjer att följa. Och självklart finns framtidsvisioner, såväl i våra dokument som i vår 
vardagliga politik på både det lokala, nationella och internationella planet. Men om man funderar 
djupare blir det uppenbart att partiprogrammet och riktlinjerna inte riktigt räcker till. 
Kommentarerna och vår egen analys ger uttryck för att något saknas. Vårt parti har en lång och 
stolt historia. Vi har tusentals goda, kloka, framåtsyftande och bra politiska förslag som vi vill 
genomföra och vi har tusentals medlemmar som står redo att arbeta för en socialdemokratisk 
framtidsdröm. Frågan är om vi kan svara likartat på vad den socialdemokratiska drömmen är?  

Valanalysen indikerar att vi inte riktigt kan det. Vi blev Framtidspartiet, men exakt vad det 
politiska innehållet är och vilken framtid socialdemokratin ser framför sig verkar inte vara helt 
tydligt för våra kärnväljare eller de unga. Varje medlem och varje väljare borde dock kunna svara 
på vad socialdemokratin vill och strävar mot.  

För att attrahera de unga behöver vi också visa att vi är djärva nog att ta verkliga kliv mot 
framtiden. Förra kongressen lyftes många miljö- och klimatrelaterade förslag och bland andra 
Jytte Guteland konstaterade att den röda drömmen är grön. Det är den. Vårt parti har alla 
förutsättningar att leda utvecklingen med att bygga ett starkt, jämlikt och hållbart samhälle.  

En socialdemokratisk framtid är definitivt en bättre framtid. Men om de dokument vi har idag 
inte är tillräckliga för att förmedla det vi ser framför oss och arbetar för att uppnå behöver vi 
förtydliga våra mål och vår kommunikation. 
 

 

Vi yrkar att 

1. vi ser över vårt partiprogram och våra politiska riktlinjer med målsättningen att binda samman 
det röda med det gröna: visionen om en jämlik värld som byggs på ett ekologiskt hållbart 
samhälle ska vara tydlig och genomgående.  

2. vi använder Framtidspartiet som en kommunikativ ram och samlar våra många goda politiska 
förslag, visioner och idéer under den på ett sätt som kopplar an till och tydliggör övergripande 
och visionärt vad socialdemokratins framtidsvision är. 

3. Kungsholmens S-förening och Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och 
skickar den till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L4 
Digital affischering vid val för alla partier 
(S)-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa 
 
Affischering vid val har alltid skett via stora pappersplakat med foto på de politiska ledarna med 
text om något vad de vill eller tycker. Första dagen är det spännande att se dessa, efter det ramlar 
de ner eller blir nedtagna och ligger bara kvar och skräpar. Det kostar pengar att producera, det 
tar tid att sätta upp och fyller inte helt sin funktion efter ett tag. Dessa resurser skulle kunna 
läggas på digital affischering istället. 

Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat, och det är dags att helt övergå till digital 
affischering. Miljömässigt skulle detta vara helt överlägset då det inte blir något skräp och 
dessutom skulle informationen på ett enkelt sätt kunna förändras genom att affischeringen sker 
digitalt, istället för att nya affischer produceras. 
 

 

Vi yrkar att 

1. alla typer av affischering, liten som stor, ska i högre grad ske digitalt.  

2. fler digitala affischeringspelare installeras 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den till Socialdemokraternas 
partikongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L5 
En aktiv konsumentpolitik 
Kungsholmens s-förening 
 
Tron på fria marknaders undergörande kraft bygger på föreställningen att konkurrensen håller 
priser på anständig nivå och att företag ständigt söker nå framgång med hjälp av högre kvalitet 
och bättre prestanda. Detta kan bara ske om konsumenterna har förmåga att rätt värdera 
kombinationen av pris och kvalitet till bästa köp. Vi behöver inte drömma om 
nationalekonomernas allvetande homo economicus. Det skulle räcka om en hygglig minoritet av 
konsumenterna hade tillräcklig information. Men var och en som studerar Råd&Rön vet att så 
inte är fallet. Tidskriftens tester visar att det nästan aldrig finns en märkbar korrelation mellan pris 
och kvalitet. Inte sällan är billigast bäst och bland de sämsta finns nästan alltid reklamstinna 
produkter med ett välkänt varumärke. 

Neoliberalt orienterade politiker talar ofta om den fria konkurrensutsatta marknaden som 
lösningen. Därför skulle man vänta sig att de är intresserade av och positivt inställda till en aktiv 
konsument - och konkurrenspolitik som tvingar företag att bete sig som teorin föreskriver. Men 
det förhåller sig snarast tvärtom. När det amerikanska näringslivet började organisera och 
samordna sin lobbyverksamhet var det första syftet att sätta stopp för en planerad 
konsumentorganisation 

Redan på 1950-talet sas det att konkurrensen var knivskarp och sedan dess har kniven ständigt 
vässats. Men vinstnivåer har aldrig varit högre och påslagen (mark up) har nått historisk en nivå 
som var otänkbar för 30-40 år sedan. Allt fler branscher domineras av ett fåtal företag. Vi kan 
vara säkra på att en generöst finansierad, aktiv konsumentpolitik är en investering som skulle öka 
konsumenters reala köpkraft märkbart via klokare inköp till lägre pris. 

Den utredning som här föreslås kommer att kunna överväga insatser på en rad områden. Det är 
sannolikt att skyddet mot nätbedrägerier måste skärpas i flera dimensioner. Nu är polis och andra 
rättsvårdande myndigheter praktiskt taget hjälplösa när förövaren är en mejladress eller ett 
telefonnummer i ett avlägset land utan någon fysisk närvaro inom EU. Konsumentverket tar 
emot mängder av rapporter om fusk och bedrägerier men har små resurser att agera proaktivt. 
Många människor, ofta barn och gamla, ingår avtal på nätet utan att vara medvetna om 
konsekvenser. Utredningen bör överväga hur erbjudande på nätet kan utformas så att det tydligt 
anges när ett avtal ingås och vilka villkor som gäller. Straffskalan för nätbedrägerier bör ses över 

Om flera hade tillgång till Sveriges konsumenters tidskrift Råd&Rön och dess tester skulle kraven 
på kvalitet öka. För att höja testernas användbarhet bör man överväga om fiktiva ändringar av 
produktbeteckningar ska tillåtas. Utredningen bör ta ställning till om Konkurrensverket ska belysa 
märkliga prisskillnader för identiska produkter mellan Sverige och andra länder och få i uppdrag 
att granska och redovisa vinstnivåer för privata utförare av offentliga tjänster. Utredningen bör 
också ta ställning till om Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) bör få kompetens och resurser 
att ta särskilt viktiga tvister till allmän domstol. 
 

 

Vi yrkar att 

1. En utredning tillsätts för att se över den lagstiftning som skyddar konsumenters intressen och 
stärker deras tillgång till korrekt information 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar den till partikongressen 
2021.  
 



Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L6 
En solidarisk manifestation – bjud in Alexandria Ocasio Cortez till Sverige 
Montén, Christer 
 
Den demokratiska kongressmedlemmen Alexandria Ocasio Cortez som har stött Bernie Sanders 
kampanj har ett program som närmar sig socialdemokraternas. Hon har fått väldig 
uppmärksamhet från media. I Olof Palmes tradition föreslås att Cortez inbjuds av partiet till 
Sverige för att ta del av det svenska välfärdssystemet. En solidarisk manifestation. 
 

 

Jag yrkar att 

1. bjuda in Congress woman Alexandria Ocasio-Cortez, democrat från Bronx till Sverige med 
partiet som värd för att sätta sig in i vårt välfärdssystem och vår tradition av individuell frihet och 
jämlikhet för att därmed visa vår solidaritet med hennes kamp för ett rättvisare USA.  
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L7 
Ge brottsoffren pengarna direkt! 
Katarina Västra s-förening 
 
Den som idag utsätts för brott och får rätt till skadestånd själv ska driva in pengarna. Vi vill ha en 
förändring på detta område. Vi vill se en ordning där staten först betalar ut de skadestånd som 
döms ut för kränkning samt leda och värk. Därefter övertar staten fordran och ansvarar för själva 
indrivningen från den dömde.    

Den som döms för ett brott, är skyldig att återbetala kostnader som uppstått för staten i samband 
med rättegången. Detta gäller såväl kostnader för försvaret, hämtning, provtagning, etc. 
(Rättegångsbalken 31 Kap § 1 st 1). Vidare skall det tas hänsyn till den tilltalades brottslighet samt 
hens personliga och ekonomiska förhållanden (Rättegångsbalken 31 Kap § 1 st 4).  

Beslut om detta fattas av domstolen i slutet av rättegången. I praktiken grundar sig beslutet 
huvudsakligen på den tilltalades egna uppgifter. Dessa uppgifter kräver inga underlag och 
kontrolleras inte. Den tilltalade står inte under ed och slipper straffansvar. Inkomster och 
tillgångar kan således förnekas och/eller undervärderas, samt omständigheter som skulder och 
försörjningsansvar kan överdrivas. Detta antas resultera i påtagligt lägre återbetalningar av 
rättegångskostnader samt, lägre belopp på dagsbot, vilket underminerar lagstiftarens intentioner 
gällande återbetalningen av rättegångskostnader, samt allmänhetens förtroende för rättsväsendet.  

Vi anser att detta problem kan åtgärdas genom att överlåta fastställandet, administrerandet samt 
verkställandet av återbetalningsskyldigheten gällande rättegångskostnader, samt fastställandet av 
dagsbotsbeloppet, till Kronofogden i samarbete med Skatteverket. Dessa myndigheter har 
relevant kompetens för ett sådant uppdrag, som skall ha möjlighet att inhämta kompletterande 
uppgifter vid behov. Därigenom kan det även tas större hänsyn till den tilltalades 
betalningsförmåga i ett längre perspektiv, istället för att endast ta hänsyn till ögonblicket vid 
rättegångens slut. 
 

 

Vi yrkar att 

1. staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret, och övertar anspråket gentemot den 
dömde.  

2. Kronofogden och Skatteverket övertar ansvaret för hanteringen, såsom administreringen och 
fastställandet, av återbetalningsskyldigheten av rättegångskostnader, samt fastställandet av 
dagsbotsbeloppet. 

3. distriktet antar denna motion som sin egen och driver frågan på kongressen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L8 
Investera i matproduktion 
Jakobson, Bernt 
 
Inventera all mark i respektive kommun för att användas till matproduktion då vi säkert kommer 
att få uppleva matbrist i framtiden. 
 

 

Jag yrkar att 

1. SAP tar initiativ till en omfattande kartläggning av befintlig mark i alla Sveriges kommuner 

2. SAP allokerar tillgänglig mark till matproduktion  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L9 
Långsiktigt hållbart stöd för motion i utsatta områden 
Idrottssossar 
 
För fyra år sen avslogs en version av denna motion med motiveringen att vi satsar på ungdomen.  

Sen dess har grund-konditionen hos både barn och vuxna i Järva och stadens andra utsatta 
områden fortsatt försämrats, vilket uppmärksammats i samband med Corona. Skillnaden i 
kondition är en konkret illustration av stadens växande klassklyftor. Fler arenor löser inte 
problemet att det mest är pojkar under 12 års ålder som idrottar. Vi som är aktiva i idrottssvaga 
områden inser att idrott och rörelse behöver förstärkas hos samtliga, oavsett kön och ålder. 

Beteende påverkar attityder, kanske till och med bättre än vad attityder driver beteende .  

Vi tror att satsningar på att få vuxna att motionera förbättrar både konditionen hos de vuxna och 
attityder till att låta flickor idrotta.  

Vi tror också att den kollektiva chocken över Järvas höga dödstal i Corona är en chans att få fler 
vuxna att börja motionera.  

Idrotten är Sveriges största folkrörelse. Idrottsrörelsen involverar drygt fyra miljoner utövare . 
Idrotten är en arena för integration i nivå med skola och arbete. Människor ifrån olika 
bakgrunder och olika ekonomiska klasser sammanförs, i bästa fall i en miljö där faktorer som 
klass, etnicitet inte har någon betydelse utan det är individens egen glöd och idoga arbete som ger 
resultat. Här finns också fantastiska förebilder som Zlatan Ibrahimovic, Ilir Latifi och Khaddi 
Sagnia som ungdomar kan sträva mot.  

Idrottens samhällsnytta är svår att överskatta, både socialt och ekonomiskt. Livslångt idrottande 
ger i längden tillbaka mer till samhället i form av lägre sjukskrivningsantal, lägre brottslighet, 
självdisciplin, akademiskt intresse och samarbetsförmåga . Investeringar i idrott är troligen bland 
de bästa investeringar ett samhälle kan göra.  

I storstädernas socioekonomiskt utsatta områden ser vi tyvärr en negativ trend kring fysisk 
aktivitet. Klyftorna mellan mer och mindre välbärgade områden är som Grand Canyon . Framför 
allt är det i högstadiet som barn i utsatta områden slutar idrotta.  

Medan en klar majoritet av tonårspojkarna i Stockholms medelklassområden är medlemmar i en 
idrottsförening så är bara 15 procent av jämngamla flickor i Rinkeby och 14 procent i  
Skärholmen det. Konditionen hos tonårsflickor i invandrartäta områden är så låg att det är en 
tickande hälsobomb . Hjärtkapacitet är svårt att bygga före puberteten, därför är träning före dess 
av lägre värde . I högstadiet, när träning är som viktigast, så slutar de majoriteten träna.  

2014 initierades Järvasatsningen av idrottsborgarråd Emilia Bjurgren. Syftet med satsningen var 
att komma åt de mest fysiskt inaktiva grupperna mellan 13-20 år. Ambitionen var helt rätt, men 
resultatet var nästan lika svagt som borgarnas satsning ”Järvalyftet”. En orsak till det kan vara att 
idrottsledare i idrottssvaga områden är hjärtligt trötta på att behöva söka bidrag för allt som ska 
göras. Klubbar i mer välbärgade områden har en jämn ström av medlemsintäkter, deltagaravgifter 
och sponsorbidrag som gör verksamheten mindre beroende av oförutsägbara kommunala 
tjänstemän och politiker.  

För att nå de icke motionerande tonårstjejerna tror vi Idrottsossar, att även föräldrar och 
resterande familjemedlemmar behöver aktiveras. Så länge de inte själva idrottar kommer de inte 
förstå idrott och dess fördelar. Till dess fortsätter det vara svårt att få tonårsflickor till träning.  

Vi bör bredda åldersspannet. Idag är idrotten fixerad vid en lösning som fortfarande fungerar i en 
medelklass-miljö där alla över 25 års ålder har relativt gott om pengar och gärna betalar 1495 kr 



per termin för att springa i grupp eller 6 000 kr per år för att gå på gym. Den lösningen fungerar 
inte i Rinkeby eller Skärholmen. Därmed finns det ingen ekonomi i träning som vänder sig till 
vuxna i dessa områden. Det behöver vi göra något åt.  

Utan de vuxnas aktiva stöd får vi inte tonåringarna att idrotta, och speciellt då flickorna.  

Därför vill vi i Idrottsossar att politiken verkar för att vidga aktivitetsersättningen för att även 
komma åt de mest drabbade vuxna i de mest social utsatta områdena. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partiet verkar för att införa ett pålitligt ekonomiskt stöd liknande aktivitetsstödet som finns för 
barn och ungdomar men att det ska utgå för alla, oavsett ålder, under en försöksperiod i Järva 
och andra socialt utsatta områden i Sveige. 

2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och sänder den vidare till 
partikongressen  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L10 
Skatteverkets personkonton 
Kungsholmens s-förening 
 
Under alla år som deklarant har jag förvånats över att man inte använder mitt skattekonto till 
andra samhällsnyttiga funktioner. Skatteverket har ett fantastiskt och säkert system för hantering 
av våra deklarationer. 

- När jag deklarerar ska jag tillfrågas om jag vill lägga till testamente som myndigheten förvarar. 
Med hjälp av AI skulle man få ett testamente som myndigheten förvarar. 

- Jag skulle kunna anteckna mig som donator i händelse av min död i, inga släktingar behöver 
längre tillfrågas. 

- Man skulle kunna tillfrågas om man vill donera sin kropp till medicinsk forskning. 

- Anteckna i register om vem man vill ha som förmyndare /god man i om jag inte längre kan ta 
hand om mig själv. 

- Röstning i de olika valen. 
 

 

Vi yrkar att 

1. SAP utreder möjligheten att använda skattekontot till annat än deklarationener t.ex. 
samhällsnyttiga uppgifter som förvaring av testamente röstning och annat enl. ovan. Det skulle 
kunna spara mycket pengar för samhället och medborgarna.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L11 
Stärk det civila försvaret, solidaritet gäller även i kris och krig 
Socialdemokraternas Säkerhetspolitiska Klubb SSÄK 
 
I och med försvarsbeslutet 2004 trädde Sverige slutgiltigt in vad som senare skulle komma att 
kallas för den strategiska time-outen. Den största reduceringen av förband i försvarsmakten 
sedan 1925 var ett faktum och det regionala ansvaret som legat hos de olika militärregionerna 
övergick till högkvarteret. Även det civila försvaret hade fått genomföra stora besparingar. Där vi 
tidigare utbildat civilpliktiga brandmän fick det nu gå utan pliktpersonal. Inom våra olika 
myndigheter föll många beredskapsuppgifter i glömska och förmågan till att samverka i krig 
mellan samhällets olika aktörer stagnerade. Försvarsmakten har i flera rapporter, exempelvis 
Värnkraft och Motståndskraft, konstaterat att en upprustning av det civila försvaret behövs och 
att frågan bör utredas. Låt oss gå dem till mötes. 

Idag ser vi ett allt större behov av samverkan mellan myndigheter och samhällets olika aktörer. 
Dels beroende på det försämrade säkerhetspolitiska läget men även på grund av 
klimatförändringar. Det är genom ett helhetsgrepp ända från den lokala nivån till riksnivån som 
vi tillsammans kan bygga ett starkt totalförsvar som står sig väl rustat inför kommande kriser. 
Solidaritet mellan landsbygd och stad, samverkan mellan Försvarsmakten, MSB och andra civila 
myndigheter i vårt samhälle samt en tryggad tillväxt av medel till denna samhällsbärande uppgift 
leder till ett tryggare samhälle för alla. För att säkerställa att Sverige står väl rustat inför de 
kommande utmaningar behövs långsiktiga och väsentliga investeringar i vårt civila försvar. I 
samverkan med våra myndigheter och relevanta fackförbund kan vi även se till att den framtida 
civilplikten inte driver ner lönerna för någon yrkeskår. Låt oss se till att alla i vårt svenska 
samhälle kan vara med och göra sin plikt, såväl som kräva sin rätt. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att öka stödet till det civila försvaret ytterligare 

2. Socialdemokraterna utreder hur den framtida civilplikten skall utformas och när den kan 
återinföras 

3. Socialdemokraterna verkar för att öka samverkan mellan statliga myndigheter i frågor om det 
civila försvaret och beredskapen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L12 
Stödet till föreningsidrotten ska minska de socioekonomiska ojämlikheterna inom 
idrotten 
Söderleds s-förening 
 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Forskningen visar att unga som idrottar presterar 
bättre i skolan och har större möjligheter att bygga sociala nätverk. Fler som idrottar stärker 
individens välmående såväl som samhällets gemensamma folkhälsa. Det finns belägg för att 
idrotten har en demokratisk, inkluderande och under vissa försättningar en brottsförebyggande 
effekt i samhället. 

Idag finns det påtagliga skillnader i vilka som är fysiskt aktiva. Skillnaderna löper mellan pojkar 
och flickor, barn med svensk och utländsk bakgrund och personer från socioekonomiskt starkare 
och svagare grupper. Sammantaget blir det samhällsekonomiska priset allt för högt när grupper 
av barn i praktiken exkluderas från att vara en del av den organiserade idrotten. En central 
frågeställning för den socialdemokratiska idrottspolitiken är därför att verka för en mer jämlik 
idrott. Utgångspunkterna bör vara att de kommunala och statliga ekonomiska stöden till 
föreningsidrotten i större utsträckning ska användas för att alla unga ska få en mer jämlik tillgång 
till idrott.  

Ojämlikheten inom idrotten ökar 

Utifrån långtidsstudier av forskningsgruppen Ung livsstil finns tydliga belägg för att det sedan 
mitten på 1980-talet har funnits en ökad ojämlikhet i deltagandet i föreningsidrotten. En annan 
studie från Centrum för idrottsforskning visar att enbart 30 % unga från familjer med lågt 
utbildningskapital och lågt ekonomiskt kapital är medlemmar i en idrottsförening. Motsvarande 
andel för gruppen med högt utbildningskapital och ekonomiskt kapital är 80%.  

Forskargruppen bakom studien Ung livsstil har sedan över 30 år tillbaka beskrivit de höga 
kostnaderna för idrotten som en av de huvudsakliga förklaringsfaktorerna för ojämlikheten. Ung 
livsstil menar vidare att kostnaderna för deltagande i föreningsidrott har ökat mer än 
inkomstutvecklingen i de lägsta socioekonomiska grupperna. Kostnaden för idrotten handlar 
både om medlems- och träningsavgifter och alla omkostnader som utrustning, tävlingsavgifter 
och resor etc. Enligt Centrum för idrottsforskning skiljer det sig kraftigt mellan stad och land. I 
städer med mer än 200 000 invånare är kostnaden för medlems- och träningsavgifter i genomsnitt 
2 700 kronor per år. I samhällen med högst 10 000 invånare är samma kostnad nere på 600 
kronor.  

Förändra utformningen av stödet till föreningsidrotten 

Svensk idrottsrörelse är inte en offentlig myndighet utan en folkrörelse med över 3 miljoner 
medlemmar. Föreningsdemokrati och medlemsfokus är därför central utgångspunkt i idrottens 
organisering. Samtidigt har den svenska idrottsrörelsen ett samhällsansvar och får varje år 
kommunala och statliga stöd som idrottsföreningarna tar del av genom bland andra 
Riksidrottsförbundet och regionala idrottsförbund. Från 2006 till 2019 ökade det statliga från 1,5 
till 2,1 miljarder kronor årligen. En viktig del av idrottspolitiken bör således vara hur de offentliga 
medlen på bästa sätt kan skapa förutsättningar för idrottsrörelsen att stärka civilsamhället. 
Socialdemokratins utgångspunkt måste vara att de offentliga resurserna till idrotten i högre 
utsträckning används till att minska de socioekonomiska ojämlikheterna inom idrotten. 

Källor: 

Centrum för idrottsforskning (2019:2) Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller 
samhällets intresse? https://centrumforidrottsforskning.se/wp-



content/uploads/2019/05/Idrotten-och-ojamlikheten-medlemmarnas-eller-samhallets-
intresse.pdf  

Ung livsstil (2019) Ökar ojämlikheten utifrån socioekonomisk bakgrund när barn och ungdomar 
är med i flera idrotter? https://www.unglivsstil.org/wp-content/uploads/2019/05/Ökar-
ojämlikheten-utifrån-socioekonomisk-bakgrund-när-barn-och-ungdomar-är-med-i-flera-
idrotter.pdf  

Webbplats: idrottsstatiskt.se (2020-05-18) https://idrottsstatistik.se/ekonomi-och-
etik/kostnader-for-idrott/ 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna ska verka för att det ekonomiska stödet från kommuner och stat i högre 
utsträckning ska syfta till att minska de socioekonomiska ojämlikheterna inom idrotten,  

2. socialdemokraterna ska verka för att det ekonomiska stödet från kommuner och stat i högre 
utsträckning ska minska kostnaderna för de enskilda utövarna inom barn- och ungdomsidrotten,  

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



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L13 
Utvidgat lokalt aktivitetsstöd 
Idrottssossar, Johannes Gustav Vasa s-förening 
 
Utveckla det lokalt aktivitetsstödet som stöd till föreningslivet och till stöd för de äldres folkhälsa 

Lokalt aktivitetsstöd är ett sätt för samhället att stödja föreningslivet. Det stöder idrottslig 
föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. För funktionsnedsatta deltagare 
finns ingen övre åldersgräns. Stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.  

Det lokala aktivitetsstödet hjälper föreningar att ge barn och ungdomar en bra start livet, 
grundlägga goda motionsvanor och lägga grunden för en bra folkhälsa. 

Det finns starkt stöd i forskning att även äldre har nytta av mer fysisk aktivitet. Förebyggande 
hälsoinsatser bland äldre kan förbättra de äldres folkhälsa och minska förekomsten av sjuklighet 
och på sikt minska samhällets kostnader för folksjukdomar. 

Ett utvidgat lokalt aktivitetsstöd som omfattar även äldre, från 65 - 70 år och uppåt, kan ge 
dubbla effekter, bli en träffsäker insats från samhället att förstärka stödet till idrottsföreningar och 
samtidigt förbättra folkhälsan bland de äldre. 
 

 

Vi yrkar att 

1. partikongressen stöder förslaget om ett utvecklat lokalt aktivitetsstöd och ger partistyrelsen 
samt partiets representanter i riksdag, regioner och kommuner i uppdrag att verka för ett 
utvecklat lokalt aktivitetsstöd  
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas möten 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L14 
Sätt människan i centrum vid utveckling av AI 
Polstjärnans s-förening 
 
Socialdemokraterna behöver en politik som sätter medborgarna och medarbetarna i centrum av 
utvecklingen av AI. Det handlar om tillämpningen av teknik som via maskininlärning möjliggör 
snabba och systematiska tolkningar av stora mängder information/ data utifrån ett specifikt 
problem. Resultat för det specifika problemet får hög träffsäkerhet som ligger i sin tur till grund 
för ett djupare lärande och förslag på ett framtida utfall. Geopolitiskt finns det högt ställda 
förväntningar på AI som dels en bidragande kraft i utvecklingen av samhället och näringslivet, 
dels en möjliggörare av ökad delaktighet och stärkta sociala rättigheter bland medborgarna.  

Metodiken att analysera stora mängder data innebär att systemet klarar av att utföra intelligenta 
handlingar, men är trots allt inte intelligenta i sig själva. Ett exempel är bearbetning av 
bildinnehåll där ansiktsigenkänning numera är vanligt vid både passkontroller och privata appar 
där datorn automatiskt markerar vem som är på bild i sociala medier. Samma teknik kan också 
användas i övervakningssyfte för att registrera vem som gör vad med vem och på vilket sätt.  

Tekniken i sig är varken god eller ond. Det är hur den används som spelar roll. Ett annat etiskt 
dilemma är om data innehåller systematiska fel. Konsekvensen kan bli att algoritmen 
standardiserar ett mönster med systematisk diskriminering av vissa grupper (tex kön, ålder, 
bakgrund) vid tjänstetillsättning, beviljande av banklån eller vid myndighetsbeslut.  

För att skapa en balans mellan dessa, ibland motstridiga krafter, krävs en politik som sätter 
människan i centrum. En socialdemokratisk politik för utvecklingen av AI ska möjliggöra för 
lokalsamhället och medarbetarna att aktivt delta i behovs- och problemanalysen. Den ska också 
bygga etiska riktlinjer för användningen av data samt främjar implementeringen av 
arbetsmarknadensparters överenskommelse om samverkan vid införandet av digital teknik på 
europeisk nivå.  

Ett positivt bidrag i samhällsutvecklingen 

Det finns stora möjligheter för AI att bidra till positiv samhällsutveckling på lokal, nationell och 
global nivå. För att uppnå detta krävs en ökad förståelse och kunskap om digital teknik, dess 
möjligheter och hinder samt gemensamma processer inför- och under implementering av nya 
metoder. Det ställer även krav på ett nära samarbete mellan utvecklarna och användarna av de 
nya tekniska lösningarna.  

Idag tar vi allt fler digitala lösningar för givna. Ett praktiskt exempel är självkörande bilar som 
använder flera olika typer av AI-teknik som ruttplanering (hitta bästa möjliga rutt från plats A till 
plats B), datorseende för att identifiera hinder samt beslutsfattandeförmåga i komplexa och 
varierande miljöer. Samma teknologier tillämpas även i andra autonoma system, exempelvis 
logistikrobotar, obemannat flyg (drönare) och självstyrande fartyg. Varje delområde måste 
fungera med hög precision för att inga olyckor ska inträffa.  

Ett annat exempel som vi kanske inte tänker på är personifierad information i sociala medier, 
rekommendationer av musik eller filmer på streamingtjänster. De bygger på våra historiska data i 
form av sök- och konsumtionsmönster som har omvandlats till en vara som säljs och köps av de 
stora globala jättarna. Här bidrar AI till att kommersialisera övervakning och påverkan av 
medborgarnas beteenden, istället för nyttiggörande av medborgarnas gemensamma data. 

Ett ytterligare exempel är en digital lösning som saknas i Sverige, men som finns i Norge och 
Danmark, är en gemensam ingång till det offentliga Sverige med digitala och hållbara lösningar 
som garanterar medborgarnas integritet och privata data samtidigt som den bidrar till utveckling 



av innovationer och nyttiggörandet av registerdata på ett ansvarsfullt sätt. För att AI ska kunna 
bidra till en positiv samhällsutveckling krävs att medborgarna och samhällsfunktionerna 
säkerställer att tekniken löser faktiska problem i vardagen och för verksamheten. Det kan bland 
annat handla om minskad klimatpåverkan, bättre kommunikationer och ökat lokalt demokratiskt 
engagemang. I annat fall finns det en risk att ekonomiska krafter, istället för demokratiska, driver 
utvecklingen mot ett icke önskvärt samhälle. Men för att komma dit krävs både investeringar och 
ett nytänkande om det offentliga Sveriges roll inom AI som bygger på demokratisk kontroll och 
ägarskap som är medborgardriven. Det kan bland annat innebära att all insamlad data från 
medborgarna, oavsett vem som insamlar den, ska tillfalla det offentliga och kan bidra till en 
positiv samhällsutveckling om individen gett sitt medgivande.  

För att socialdemokratin ska kunna driva en politik för icke-kommersiella och teknikdrivna 
lösningar krävs handlingskraft och en vilja att utmana existerande maktförhållanden. Där ingår att 
både professioner och medborgargrupper ska ingår vid kartläggningen av behov, kontrollera för 
tillgänglig övningsdata och kostnader samt vid risk- och konsekvensanalyser i 
samhällsutvecklingen. På så sätt skapas en kraft som verkar i motsatt riktning i förhållanden till 
dagens utveckling där de stora internationella teknikföretagen i större utsträckning agerar som 
överstatliga nationer. 

Det förutsätter möjligheter till etikprövning, insyn och granskning 

Transparens, öppna data och källkod, utvecklingsbarhet, säkerställer granskning och opartisk-het 
i data som möjliggör uppföljning, utvärdering och utveckling alternativt nedläggning av 
lösningen. Här ingår också att prioritera investeringar i öppna, driftskompatibla och 
decentraliserade tekniker som bidrar till schysst konkurrens utifrån gemensamma standarders för 
privata och offentliga data som bestämmer nästa generation innovationsplattformar. För att 
säkerställa medborgarnas rättigheter i den digitala samhällsutvecklingen krävs också etiska 
principer och standards. 

En etisk användning av AI skulle underlättas av öppna data som gör det möjligt att granska de 
underliggande maskininlärningsmodeller, och förebygga användningen av variabler och 
algoritmer som ger systematiskt partiskt resultat. Även efter en etisk prövning är det dock värt att 
fundera över om ett resultat av en algoritm ska kunna ligga till grund för ett beslut eller som en 
rekommendation, tex vid myndighetsutövning eller sjukdomsdiagnos.  

För att skapa insyn i AI-modeller ska dessa vara transparenta, kunna förklaras och granskas samt 
innehålla en riskbedömning vid användningen. Det måste vara möjligt för medborgare och 
tillsynsorgan att granska analysmodeller och dess resultat samt att överklaga, till exempel ett 
myndighetsbeslut. På så sätt minskar riskerna för systematisk bias eller missbruk vid 
användningen av modellerna. Detta ska givetvis även gälla vid offentlig upphandling av varor och 
tjänster. 

Öppna källkoder och nyttiggörande av data ger säkerhet vilket är särskilt viktigt vid 
implementeringen av redan förberedda lösningar där respektive aktör saknar tillräckligt med 
internkompetens. Att utveckla AI-modeller kräver erfarenhetsutbyte, att lära av sina och andras 
misstag, att vara transparent om dessa samt att avsätta tid och resurser för ett långsiktigt arbete. 
Snabbt och fel bidrar inte till AI-lösningar i medborgarnas tjänst där flera perspektiv kan gå 
förlorade. 

Inom EU-samarbetet pågår ett arbete med att utforma etiska riktlinjer för bedömning av 
tillförlitlig AI. De etiska riktlinjerna ska sätta människan i centrum med AI som ett stöd och inte 
ett mål i sig. Tillförlitlig AI ska vara lagenlig, etik och robust med gemensamma principer, krav 
och bedömningar. Där det fyra etiska principerna bygger på de mänskliga rättigheterna om 
respekt för män Sätt medarbetarna i centrum vid policy- och processutformning 

Arbetsmarknadens parter har på europeisk nivå kommit överens om en strategi för 
implementering av ny teknik i verksamheterna. Den slår fast att införandet av digital teknik och 



AI ska ske i samarbete och samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras fackliga 
företrädare vilket bidrar till ökad delaktighet och inflytande samt till verksamhetsutveckling på 
arbetsplatserna. Där ingår även att säkerställa den digitala arbetsmiljön med personlig integritet på 
arbetsplatsen. 

I överenskommelsen ingår också en processbeskrivning som ska fungera som ett praktiskt 
ramverk vid utformningen av olika åtgärder och insatser vid implementeringen av ny teknik. En 
framåtsyftande socialdemokratisk politik kring AI borde inkludera de här perspektiven och skapa 
goda förutsättningar för en framgångsrik implementeringsprocess. Därtill borde det vara en 
självklar och framhållen del av den svenska AI-strategin, vilket tyvärr inte är fallet idag. 
 

 

Vi yrkar att 

1. socialdemokratiska partiet verkar för att den demokratiska processen stärks vid utvecklingen av 
icke-kommersiella AI-lösningar 

2. socialdemokratiska partiet verkar för att utvecklingen av icke-kommersiella AI-lösningar sker 
utifrån medborgarnas behov 

3. socialdemokratiska partiet driver på utvecklingen av etiska riktlinjer för AI samt säkerställer 
dess efterlevnad vid offentlig upphandling 

4. socialdemokratiska partiet verkar för att utvecklingen av digital teknik och implementering av 
AI sker i ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och med människan i centrum 

5. 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: L. Övrigt 
 

Motion L15 
Sätt upp normer för det grundläggande syftet med AI och etiska riktlinjer kring design av 
AI 
Södra kvinnoklubben 
 
Att med maskiners hjälp bygga en jämställd värld för kvinnor och män kräver att det globala 
samhället sätter upp normer för det grundläggande syftet med AI och etiska riktlinjer kring design 
av AI. Och måste ske nu. Utvecklingen går snabbt och effektiva insatser krävs för att säkerställa 
ett jämställdhetsperspektiv. När systemet väl rullar på är det inte lika lätt att få till förändringar på 
jämställd grund. Det känner vi till historisk i såväl stort som smått.  

Artificiell Intelligens – AI kan bidra till att bygga lösningar för att lösa specifika problem. Idag 
kan datorer lära sig nya saker genom ”smarta” algoritmer. Men vem bestämmer över 
algoritmerna? En algoritm är i praktiken en program/källkod, som stakar ut hur ett program ska 
agera om en viss situation uppstår. Det amerikanska teknologiföretaget Amazon använde för en 
tid sedan sig av algoritmer för att välja vilka kandidater som skulle rekryteras. Algoritmen drog 
nytta av historiska data som sträckte sig tio år tillbaka i tiden. Tidigare hade främst män anställts. 
Datan föreslog i linje med det att endast män skulle väljas. Man hade byggt en lösning för att lösa 
specifika problem och algoritmen drog den ”smarta” slutsatsen att kvinnor inte var lämpliga 
kandidater. 

Vid jämställdhetskonferensen år 2019 ”Forum Jämställdhet” handlade en av programpunkterna 
om hur artificiell intelligens riskerar att bli lika sexistisk och rasistisk som vi människor är, om vi 
inte aktar oss. Vi har ett val. Ska vi bidra till att reproducera ett strukturellt förtryck via en digital 
plattform? Om AI konstrueras att utgå från data som baseras på fördomar och patriarkala 
könsmaktsstrukturer då kommer morgondagens teknik att förstärka stereotyper och skillnader 
mellan kvinnor och män. Om en stor del av den tekniska utvecklingen drivs av aktörer som är 
kopplade till sex- och krigsindustrin har det en inverkan på vilken typ av AI som växer fram.  

Vi Socialdemokrater ska stå på tå i frågan hur framtida teknik kodas för att inte 
könsmaktsobalanser ånyo ska reproduceras och cementeras. Tänk jämställd vård. Artificiell 
intelligens – får exempelvis inte konstrueras efter hälsodata på enbart män. Jämställd vård ska inte 
innebära att vården alltid ska vara likadan. Den ska istället vara anpassad efter de skillnader som 
finns mellan könen. Kvinnor och män får generellt sett inte samma symtom och svarar inte 
likadant på behandling. Trots det ser vi fortfarande inom experimentell forskning för 
framtagande av läkemedel, att huvudsakligen används handjur och hanceller. Skälen är bland 
annat att hondjur är dyrare och att forskarna vill använda hondjuren till avel. Sverige är känt som 
ett framtidsinriktat och teknikvänligt land. National Institute of Health i USA har gått ut med 
rekommendationer om att forskning bör utföras även på celler och djur av honkön, men i Sverige 
finns konstigt nog nästan ingen debatt om detta. Men studier som kodas utifrån män eller 
hanceller från djur får inte enskilt vara underlag till källkoder som matas in i den nya tekniken AI, 
i syfte att planera och forma vårt samhälle och sjukvård. Varje år dör cirka 90 000 personer i 
Sverige. Ungefär en tredjedel av dessa dör i hjärt- och kärlsjukdomar. AI-teknik med en 
riskalgoritm kan förbättra tillförlitligheten och noggrannheten för att exempelvis förutse risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar hos friska personer utan tidigare sjukdomshistorik.  

Men så länge AI, fortsätter att konstrueras främst av och utifrån män samt utgår från data som 
ofta baseras på fördomar - kommer sannolikt morgondagens teknik att förstärka stereotyper och 
ojämställdhet mellan kvinnor och män. 

Mycket av makten över framtiden förflyttats nu till teknikbranschen och utvecklingen av 
Artificiell Intelligens (AI). Sverige är ingen isolerad ö i sammanhanget. För att bygga en jämställd 
värld 



Det saknas text i den inskickade motionen 

 

Vi yrkar att 

1. motionen sänds vidare till Socialdemokratiska riksdagsgruppen,  

2. data som används för utvecklingen av AI måste jämställdhetssäkras, 

3. man verkar för att krav ställs i någon form av kvalitetsmärkning på att de AI-tjänster som 
utvecklas, 

4. man arbetar för att offentliga aktörer som upphandlar AI-tjänster ska ansvara för att de ska 
vara kvalitetsmärkta jämställda, inkluderande och icke-diskriminerande.  

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



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L16 
Visioner för framtiden 
Hjärta - troende socialdemokrater i Stockholm 
 
Sverige behöver nya visioner, och Socialdemokraterna är det bäst lämpade partiet att ta fram 
dem, skapa opinion för dem och omsätta dem i praktiken.  

Socialdemokraternas vision har alltid varit att skapa det jämlika, solidariska samhället och en 
jämlik, solidarisk värld. Den visionen håller ännu, men behöver konkretiseras och uppdateras. 
Sverige är världens högst ansedda land i flera internationella undersökningar genom åren. Många 
progressiva rörelser i världen ser därför till oss när de söker idéer och ledarskap för ett varmare 
samhälle och en svalare planet. I Sverige säger erfarenheten att vi väcker entusiasm och längtan 
när vi lyfter in visionerna i politiken. 
 

 

Vi yrkar att 

1. SAP tar fram en långsiktig strategisk plan med visioner och konkreta förslag för hur Sverige 
kan vända de växande inkomstklyftorna och bryta årtionden av nyliberal samhällsutveckling. 

2. SAP tar fram en långsiktig strategisk plan för en ny, offensiv solidarisk biståndspolitik som 
främjar fred, jämlikhet och hållbar samhällsutveckling. 

3. SAP tar fram en långsiktig strategisk plan för hur Sverige ska bli klimatneutralt inom en 
tidshorisont som är meningsfull för att bekämpa den globala uppvärmningen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L17 
Tydliga och bättre förmåner för personer som vill flytta ut från storstäderna till 
glesbygden 
Jakobson, Bernt 
 
Staten måste ge tydliga förmåner (morötter) för att få folk att flytta ut till områden utanför 
storstäderna. Om personen flyttar ut till glesbygden ska de gynnas i minst 5 år ekonomiskt mm. 
 

 

Jag yrkar att 

1. SAP utformar tydliga morötter för att få personer att ta steget att flytta ut från storstäderna till 
förmån för glesbygden. 

2. de som flyttar ut ska gynnas ekonomiskt under ca fem år 

3. SAP sammanställer ett förmånspaket som ska erbjudas personer som vill flytta ut till 
glesbygden  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L18 
Aktivera civilplikten som Moderaterna sövde 
SSU 25+ 
 
”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära 
maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen 
påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. 
Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta väpnat angrepp mot Sverige 
inklusive krigshandlingar på svenskt territorium”.  

Det konstaterar Försvarsberedningen i sin delrapport Motkraft om det svenska totalförsvaret och 
utformningen av det civila försvaret. Sveriges krisberedskap är, vilket beredningen också 
konstaterar, inte dimensionerad för att hantera ett väpnat angrepp. Men försvarsmakten ska 
finnas till för att hantera utmaningar även i fredstid; bland annat att värna civilbefolkningen, 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig försörjning och hantera 
svåra påfrestningar på samhället i fred. Idag sker det främst genom hjälp av civila organisationer 
som t.ex det underfinansierade civilförsvarsförbundet. Min åsikt är dock att staten måste ta ett 
eget ansvar och säkerställa personalförsörjningen även för de grenar som inte främst är till för 
väpnad strid. Det behövs sanerare, ammunitionsröjare, personal för sök och räddning, elektriker 
och många fler som inte vid katastrofer kan sättas in för att stärka upp samhället.  

Säkerställ personalförsörjningen Försvarsberedningen har rekommenderat regeringen att aktivera 
civilplikten som har varit vilande sedan 2009. Beredningen beräknar att 600 personer kan behöva 
grundutbildas årligen med en utbildningstid om 60 dagar. Det skulle skapa en robusthet i 
systemet och skapa möjlighet till att ta ett bredare tag kring totalförsvaret.  

Civilplikten måste aktiveras snarast och grundutbildning inledas så snart det är praktiskt möjligt. 
Det civila försvarets organisation är eftersatt och dess förmåga att upprätthålla beredskap för 
krigsliknande tillstånd och krig är otillräcklig. Inte minst då klimatutmaningarna blir värre och 
värre för varje år som går och vi måste förbereda oss på naturkatastrofer som vårt land tidigare 
varit förskonade från.  

Ett gemensamt ansvar Slutligen det möjlighet, även de som inte vill bära vapen, att bli en del av 
vårt gemensamma försvar. Den samhörigheten och vikten av att kunna göra något för andra 
människor är något Sverige behöver mer av. I motsats till de borgerligas individuella samhälle 
måste Socialdemokraterna stå upp för ett samhälle där vi kollektivt löser  

kollektiva problem och att aktivera civilplikten är ett bra sätt att göra det på. Fler borde få 
möjlighet att engagera sig i vårt gemensamma samhällsbygge och försvaret av detsamma. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna arbetar för att civilplikten ska aktiveras och grundutbildning av civilpliktiga 
ska starta snarast möjligt. 

2. Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas kongress 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L19 
Ansvarsutkrävande för Sociala medier 
Bagarmossens s-förening 
 
Vi har alla sett det; hatet, hoten, rasism, sexism, ren propaganda och falska påståenden som 
marknadsförs mot exakt den grupp annonsören är intresserad av. När vi som användare 
rapporterar inlägg, sidor eller annonser som innehåller den typen av innehåll så bemöts vi i regel 
av att det inte tas bort. 

Sociala medier har under lite mer än ett decennium vuxit sig starka och de utgör idag nyhetskälla 
för 43% av svenskar1, 50% globalt. Trots detta finns ingen ansvarig utgivare och det uppstår ofta 
oklarheter kring vem som är ansvarig för innehållet på plattformen. Är det personen som skrivit 
en kommentar eller är det personen som driver sidan kommentaren ligger på eller är det helt 
enkelt t.ex. Facebook som är ansvarig? 

Problemen handlar om såväl individer som sprider hat och hot men även om organisationer som 
medvetet sprider desinformation och propaganda. 

Lagen om digitala anslagstavlor används ofta i de åtal som rests på området. Problemet är att 
lagen i sig är skriven 1998 och för en annan digital värld än den vi lever i idag. Lagen har förvisso 
uppdaterats några gånger men det ter sig ganska tydligt att den inte är tillräcklig och att ny 
lagstiftning krävs för att komma till bukt med problemen. 

Vi föreslår därför två lagändringar som skulle ta sig an problematiken från två vinklar; dels från 
företagens vinkel och dels från individens. Sociala medier företag bör utkrävas en ansvarig 
utgivare. Den personen skulle vara ytterst ansvarig för de åtgärder som kan utkrävas från 
företagets sida. Det vill säga att arbetsprocesser sätts in för att granska annonser, ta bort anmält 
innehåll, att innehåll som granskas temporärt tas bort och att de som gillat, kommenterat eller 
delat material som tas bort informeras om borttagningen och anledningarna till varför det togs 
bort. Det går att påstå att sådana processer redan existerar, och det stämmer delvis, men inte för 
alla områden samt den återkommande problematiken med material som inte tas bort. Att utkräva 
en ansvarig utgivare skulle betyda att en person var juridiskt ansvarig för om införda processer 
inte följs alternativt inte räcker till. 

Från individens sida föreslår vi att identifiering ska utkrävas vid registrering för sociala medier. På 
så vis skulle anonymiteten försvinna för individen och den skulle vara lättare att identifiera om 
brott begås på plattformen. I Sverige skulle en sådan ändring vara tämligen lätt att genomföra då 
Mobilt BankID är etablerat. Detsamma gäller inte nödvändigtvis i alla länder. Därför anser vi att 
frågan om identifiering, framför allt digital identifiering, bör drivas initialt mot EU och sedan 
globalt. Anonymitet är ingen mänsklig rättighet, framför allt inte när det handlar om brott. Att 
utkräva identifiering vid registrering skulle ta bort den anonymitet som i dagsläget möjliggör att 
personer i lugn och ro kan sprida hat, hot och desinformation på plattformarna. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att sociala medier ska ha en ansvarig utgivare som kan 
hållas juridiskt ansvarig för plattformen. 

2. Socialdemokraterna driver frågan om krav på digital identifikation vid registrering på sociala 
medier. 

3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

4. motionen skickas till partikongressen 2021. 



5. motionen skickas till den socialdemokratiska gruppen i EU parlamentet  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Bagarmossens s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L20 
Blankröster redovisas i samband med valresultaten partierna 
Tollmar, Gunnel 
 
Utöver att rösta på ett parti kan man rösta "blankt".  

Detta görs oftast som ett uttryck för missnöje med alla partierna. Men nu mer och mer blir det 
istället så att man stannar hemma. Eller så går man och röstar och ger sin röst till ett 
missnöjesparti.  

Man vet att blankrösterna inte tillmäts någon betydelse.  

Den övergripande anledningen till denna förändring är att antalet blankröster inte redovisas 
tillsammans med partiernas %-siffror.  

Blankrösterna har förlorat sin roll som förmedlare av att man vill protestera.  

Förändring till redovisning blankröster skulle göra att fler går och röstar när blankrösten återfått 
sin betydelse och räknas. 
 

 

Jag yrkar att 

1. partikongressen beslutar att redovisning av blankrösterna tillsammans med partiernas 
valresultat ska återinföras  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Tollmar, Gunnel 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L21 
Bötfäll inte ärlighet! 
Katarina Västra s-förening 
 
Den som döms för ett brott är skyldig att återbetala kostnader som uppstått för allmänheten i 
samband med rättegången, och gäller kostnader för försvaret, hämtning, provtagning, etc. 
(Rättegångsbalken 31 Kap § 1 st 1). Det ska även tas hänsyn till den tilltalades brottslighet samt 
hens personliga och ekonomiska förhållanden (Rättegångsbalken 31 Kap § 1 st 4). Detta är både 
rimligt och en viktig del i ett jämlikt rättsväsende, där bötesbeloppet är relativ, så att den fattige 
inte ska drabbas hårdare än den välbärgade.  

Emellanåt är det dock anmärkningsvärt enkelt att kringgå systemet och slippa undan ansvar för 
kostnader, respektive att kunna sänka sina böter genom att sänka dagsbotensbeloppet. Storleken 
för dagsboten (och eventuellt återbetalningsansvar för andra kostnader) fastslås nämligen av 
rätten, och grundar sig på de uppgifter som kommer fram under personalia delen. I praktiken 
innebär detta att rättensordföranden ställer frågor till den åtalade gällande inkomst, skulder, 
betydande tillgångar samt försörjningsansvar. Svaren ligger sedan tillgrund för beräkningen av 
dagsbotsbeloppet.  

Även detta låter rimligt, problematiskt är dock att inga uppgifter kontrolleras. I bästa fall har 
åklagaren med sig uppgifter från den senaste deklarationen. Dessa återspeglar likväl endast förra 
årets inkomster, där mycket kan har förändrats sedan dess. Uppgifter kring förmögenheten 
uppges och undersöks i praktiken så gott som aldrig, medan skulder så som blancolån och 
privatskulder anges betydligt oftare. Uppgifterna som lämnas underbyggs varken av något 
underlag, eller kontrolleras på något sätt. Vidare står den tilltalade inte under ed och lyder inte 
under något straffansvar. Inkomster och tillgångar kan således enkelt förnekas och/eller 
undervärderas, samt omständigheter som skulder och försörjningsansvar kan överdrivas. På så 
sätt undermineras syftet med dagsböter, då den okunnige (och ärlige) betalar mera än den som 
kunnige (och oärlige). Samtidigt är det orimligt att domstolen och/eller åklagare ska lägga ner den 
tid och resurser som krävs för en grundlig granskning av de ekonomiska förhållandena. Vidare 
bör det integritetsintrång som en offentlig granskning av ens ekonomiska förhållanden, inte 
negligeras. Särskilt med då dessa avhandlas i offentliga rättegångar innan dom avkunnas.    

Vi anser därför att dagens system kring fastställandet av dagsbotsbeloppet (samt 
återbetalningsskyldigheten av rättegångskostnader) behöver ses över och reformeras, för att 
stärka både rättvisan och rättssäkerheten. Detta kan exempelvis ske genom att överlåta 
fastställandet av dagsbotsbeloppet (och återbetalningsskyldigheten) till andra myndighet, som tex 
Kronofogden och Skatteverket. Dessa myndigheter har relevant kompetens för ett sådant 
uppdrag, som ska ha möjlighet att inhämta kompletterande uppgifter vid behov. Därigenom kan 
det även tas större hänsyn till den tilltalades betalningsförmåga i ett längre perspektiv, istället för 
att endast ta hänsyn till förhållandena vid rättegångens slut. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verka för en förändring av dagens förfarande gällande fastställandet av 
dagsbötesbeloppet samt återbetalningsansvaret, så att processen blir mera rättvis och rättssäker.  

2. distriktet antar denna motion som sin egen och driver frågan på kongressen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Katarina Västra s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L22 
Förbjud minkfarmar 
STS Stockholm 
 
Minkfarmar innebär en djurhållning som strider mot djurskyddslagen och ökar risker för 
smittspridning. Föreningen ”Djurskyddet Sverige” har länge krävt att minkhållningen ska läggas 
ner. Minken är av naturen intelligenta små ensamlevande rovdjur som jagar, rör sig över stora 
ytor och alltid väljer att leva nära vattendrag. I fångenskap tvingas de istället att leva tätt inpå 
andra minkar i små och kala burar utan möjlighet att jaga, röra sig eller simma – någonting som 
inte är förenligt med djurskyddslagen. 

När det nu dessutom visar sig att farmerna kan vara grogrunden och säte för utveckling och 
spridning av en muterad variant av coronaviruset är det hög tid att förbjuda denna otidsenliga 
djurhållning. Det finns starkt stöd för ett förbud i den allmänna opinionen. Förra året lämnade 
”Djurskyddet Sverige” och ”Djurens Rätt” över mer än 100 000 namnunderskrifter för ett förbud 
mot pälsuppfödning i Sverige.  

Vi kritiserar djurmarknader i Asien för en helt oacceptabel djurhållning och som en riskfylld plats 
för smittspridning av coronaviruset. Vi bör själva föregå med gott exempel och förbjuda 
minkfarmar! 
 

 

Vi yrkar att 

1. minkfarmar förbjuds, för minkarnas skull och för att minska smittspridning  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Stockholm 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L23 
Samhällsplikt för alla 
Reimersholme s-förening 
 
Jag föreslår att det inrättas ett system med samhällsplikt för alla ungdomar. Denna samhällsplikt 
innebär dels en utbildning för ungdomarna och skapar samtidigt en samhällsresurs som kan 
användas vid olika krissituationer. 

Motiv 

En grundläggande idé inom socialdemokratin är att vi ska ha ett starkt samhälle som kan hjälpa 
individen vid behov utan att fråga efter om denne kan betala för sig. Denna tanke ifrågasätts 
alltmer på grund av nyliberala strömningar där individens frihet betonas. Detta har gjort att 
samhället blivit alltmer polariserat och klyftorna mellan eliten och de som har det sämst ökar hela 
tiden. Denna utveckling behöver vändas. 

Vi som är så gamla att vi varit med om att göra ”lumpen” enligt den modell som gällde under 
större delen av 1900-talet minns ofta detta som en spännande, ganska rolig tid i livet. För de 
flesta var det första gången som man var borta från föräldrarna under så lång tid och det blev en 
betydelsefull del av mognaden. Det innebar också att man fick umgås, arbeta och lösa problem 
tillsammans med andra från olika delar av landet, från olika samhällsklasser och med olika 
bakgrunder. Jag är övertygad om att detta var en väldigt nyttig upplevelse och bidrog till att hålla 
ihop samhället. Idag har samhället blivit alltmer segregerat. Man träffar och umgås nästan bara 
med ”likasinnade”. En samhällsplikt enligt denna modell kan förhoppningsvis hjälpa till att bryta 
denna trend. 

Förslag 

Jag förslår att vi inför en samhällsplikt som omfattar alla ungdomar och t ex innebär 1 års tjänst 
efter gymnasiet. Detta år ska innefatta såväl utbildningsmoment som tjänstgöring vid olika 
situationer när behov uppstår. Till skillnad mot den gamla värnplikten så ska inte inriktningen 
vara enbart det militära försvaret utan omfatta även andra viktiga samhälls-funktioner. På detta 
sätt kan vi skapa en viktig samhällsresurs som kan ställa upp vid skogsbränder, översvämningar, 
snökaos, eftersökning av försvunna personer och en mängd liknande uppgifter. Samhällsplikten 
ska givetvis omfatta alla ungdomar, såväl flickor som pojkar, och även de som har någon fysisk 
eller psykisk begränsning. Alla deltar efter förmåga. 
 

 

Vi yrkar att 

1. en utredning tillsätts med uppdrag att lämna ett förslag till en allmän samhällstjänst enligt 
modell som beskrivits ovan. 

2. Reimersholme Socialdemokratiska förening antar motionen som sin egen och sänder till 
Stockholms Arbetarekommun. 

3. Stockholms Arbetarekommun sänder motionen till partikongressen som sin egen.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Reimersholme s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L24 
Totalförsvaret i ny design 
Hägerstens s-kvinnoklubb 
 
Pandemin som drabbat oss under 2020 har riktat strålkastarljuset på behovet av tillfredsställande 
beredskap när samhället av någon anledning kommit i obalans. Våra förhoppningar är att dessa 
tillstånd av obalans ska vara snabbt övergående och att samhället ska erbjuda oss trygghet och 
stabilitet. 

Men vad händer om obalansen antar nya oväntade dimensioner, blir mer slagkraftig, tidsfristen 
utökas? Hur väl rustade är vi då i vårt avlånga Sverige? 

Förhoppningsvis har många myndigheter gjort konsekvensanalyser kring ett sådant scenario och 
lagt fram sina kloka förslag. 

Vår tanke med detta förslag är att integrera militär grundutbildning med civil grundutbildning. Vi 
behöver båda resurserna för att vi ska kunna hantera en eventuell hotsituation/obalans gentemot 
Sverige.  

Återinför allmän mönstring för båda könen. Skapa en eftergymnasial utbildning där samtliga 
ungdomar genomför en grundutbildning om samhällets olika funktioner varvid teori, fysisk 
träning samt praktiska uppgifter varvas. Under en första tid får varje individ också begrunda 
vilken inriktning som känns mest motiverande. Därefter genomförs tester som visar vilken nivå 
individen ligger på, vilka områden som behöver förstärkas samt vilka nivåer som är godtagbara. 
Detta gäller såväl kognitiva som fysiska och psykiska förutsättningar. Efter en omfördelning ges 
så varje individ ytterligare utbildning, antingen inom det militära försvaret eller inom 
civilförsvaret med samhällsbevarande funktioner som t.ex. brandman, ambulansförare, avbytare 
inom jordbruk, grundutbildning till sjukvårdsbiträdesnivå, miljöarbete, hantering av livsmedel etc. 
Den sammanlagda tiden kan variera men bör vara sex månader eller mer. 

Bonus för samtliga bör vara möjlighet till körkortsutbildning, körkort till tyngre fordon, lära sig 
ett nytt språk, sjukvårdsutbildning, högskolepoäng. 

Den andra bonusen är möjligheten att känna sig delaktig i en stabiliserande faktor. En utmaning 
att förbättra sina eventuella tillkortakommanden. Börja fungera i grupp, lära sig solidaritet med 
hjälpbehövande, såväl människor som djur och natur. 

Tredje bonusen är att lära känna vårt vackra land. Se delar av Sverige som kanske i övrigt ter sig 
främmande. Lära sig färdigheter som tidigare känts väldigt avlägsna. 

Fjärde bonusen att komma ur eventuell känsla av utanförskap, arbetslöshet, passivitet, 
spelberoende, psykisk instabilitet, begynnande missbruk. Uppbyggandet av ungdomars självkänsla 
går inte att mäta i pengar. Däremot i den bästa av världar en bidragande faktor till en grundmurad 
tilltro till att vi kan hantera en framtida obalans genom en totalförsvarsmodell som klarar dessa 
påfrestningar. 

Femte bonusen är att samarbeta inom olika områden med olika kompetenser, åldersgrupper, 
eventuellt ett internationellt utbyte. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för en utredning avseende huruvida allmän mönstring ska 
återinföras, och då för båda könen 



2. Socialdemokraterna ska verka för en utredning beträffande eftergymnasial utbildning inom 
totalförsvaret 

3. Socialdemokraterna ska uppmana sina berörda politiska representanter att verka för en allmän 
belysning av ett utökat behov av att ge våra ungdomar en möjlighet att bidra till ett tryggare 
samhälle.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L25 
Totalförsvaret i ny design 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening 
 
Pandemin som drabbat oss under 2020 har riktat strålkastarljuset på behovet av tillfredsställande 
beredskap när samhället av någon anledning kommit i obalans. Våra förhoppningar är att dessa 
tillstånd av obalans ska vara snabbt övergående och att samhället ska erbjuda oss trygghet och 
stabilitet. 

Men vad händer om obalansen antar nya oväntade dimensioner, blir mer slagkraftig, tidsfristen 
utökas? Hur väl rustade är vi då i vårt avlånga Sverige? 

Förhoppningsvis har många myndigheter gjort konsekvensanalyser kring ett sådant scenario och 
lagt fram sina kloka förslag. 

Vår tanke med detta förslag är att integrera militär grundutbildning med civil grundutbildning. Vi 
behöver båda resurserna för att vi ska kunna hantera en eventuell hotsituation/obalans gentemot 
Sverige.  

Återinför allmän mönstring för båda könen. Skapa en eftergymnasial utbildning där samtliga 
ungdomar genomför en grundutbildning om samhällets olika funktioner varvid teori, fysisk 
träning samt praktiska uppgifter varvas. Under en första tid får varje individ också begrunda 
vilken inriktning som känns mest motiverande. Därefter genomförs tester som visar vilken nivå 
individen ligger på, vilka områden som behöver förstärkas samt vilka nivåer som är godtagbara. 
Detta gäller såväl kognitiva som fysiska och psykiska förutsättningar. Efter en omfördelning ges 
så varje individ ytterligare utbildning, antingen inom det militära försvaret eller inom 
civilförsvaret med samhällsbevarande funktioner som t.ex. brandman, ambulansförare, avbytare 
inom jordbruk, grundutbildning till sjukvårdsbiträdesnivå, miljöarbete, hantering av livsmedel etc. 
Den sammanlagda tiden kan variera men bör vara sex månader eller mer. 

Bonus för samtliga bör vara möjlighet till körkortsutbildning, körkort till tyngre fordon, lära sig 
ett nytt språk, sjukvårdsutbildning, högskolepoäng. 

Den andra bonusen är möjligheten att känna sig delaktig i en stabiliserande faktor. En utmaning 
att förbättra sina eventuella tillkortakommanden. Börja fungera i grupp, lära sig solidaritet med 
hjälpbehövande, såväl människor som djur och natur. 

Tredje bonusen är att lära känna vårt vackra land. Se delar av Sverige som kanske i övrigt ter sig 
främmande. Lära sig färdigheter som tidigare känts väldigt avlägsna. 

Fjärde bonusen att komma ur eventuell känsla av utanförskap, arbetslöshet, passivitet, 
spelberoende, psykisk instabilitet, begynnande missbruk. Uppbyggandet av ungdomars självkänsla 
går inte att mäta i pengar. Däremot i den bästa av världar en bidragande faktor till en grundmurad 
tilltro till att vi kan hantera en framtida obalans genom en totalförsvarsmodell som klarar dessa 
påfrestningar. 

Femte bonusen är att samarbeta inom olika områden med olika kompetenser, åldersgrupper, 
eventuellt ett internationellt utbyte. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för en utredning avseende huruvida allmän mönstring ska 
återinföras, och då för båda könen. 



2. Socialdemokraterna ska verka för en utredning beträffande eftergymnasial utbildning inom 
totalförsvaret.  

3. Socialdemokraterna ska uppmana sina berörda politiska representanter att verka för en allmän 
belysning av ett utökat behov av att ge våra ungdomar en möjlighet att bidra till ett tryggare 
samhälle. 

4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 

5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till partikongressen 2021.  
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
 

Motion L26 
Personliga uppgifter på nätet 
Güner, Melisa - Badinson, Lara - Asghari, Mariam 
 
Idag kan vem som helst söka upp din hemadress och telefonnummer. Detta medför risker såsom 
att bli utsatt för hat och hot. Allt från offentliga personer till partikamrater till vanliga människor 
kan få oönskad uppmärksamhet från någon främmande. I samband med att våra liv spenderas allt 
mer online bör vi ha mer rätt till trygghet och därför ska våra personliga uppgifter inte vara 
tillgängliga till alla. 
 

 

Vi yrkar att 

1. Sidor som hanterar personuppgifter på nätet ska erbjuda synlig möjlighet för att plocka bort 
information så som hemadress och telefonnummer.  

2. Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 2021. 

3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen  
 
Motionen är inte föreningsbehandlad, skickas in som enskild 
Güner, Melisa - Badinson, Lara - Asghari, Mariam 


