
Utlåtande A 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Karin Wanngård, Alexander Ojanne 

 

Vi har fått in många viktiga motioner kring arbete och arbetsrätt. Därför har 
partidistriktsstyrelsen valt att föreslå en partidistriktsmotion på område arbete. Vi föreslår också 
att flertalet motioner avslås med hänvisning till denna.  

A9, A15, A16 och A20 hanterar med olika infallsvinklar frågan om arbetstidsförkortning genom 
politiska beslut. Det är en ständigt debatterad fråga och så sent som i våras på årsmötet var 
representantskapet nästintill exakt delade i frågan där en motion om arbetsförkortning med 
knapp marginal avslogs. Idag är arbetstiden många gånger dåligt fördelad över arbetslivet. Många 
som är nytillträdda på arbetsmarknaden arbetar mindre än de vill göra, andra tvingas bort från 
arbetslivet i förtid. Samtidigt upplever många heltidsarbetande att det är svårt att få tiden att räcka 
till för familj, rekreation och annat som är viktigt. Lönernas andel av BNP har successivt sjunkit 
de senaste decennierna medan bolagens vinstuttag har ökat och det är uppenbart att 
arbetsmarknadens parter inte har lyckats fördela produktionsökningarna rättvist. I takt med att 
samhällets samlade resurser ökar och produktivitetsutveckling i näringslivet växer anser vi att 
frågan om kortare arbetstid ska aktualiseras och arbetarrörelsen ska ta ett samlat grepp om frågan. 
Det är inte självklart att ökat välstånd ska tas ut helt och hållet som lön. Styrelsen anser att 
Socialdemokraterna bör initiera ett samtal med LO-förbunden om hur en arbetstidsförkortning 
skulle kunna genomföras så att värdet av arbetet fördelas mer jämlikt, det yrkar styrelsen också på 
i partidistriktsmotionen gällande arbetsmarknaden. 

Gällande motion A1; styrelsen förstår motionärens ambitioner med förslagen om att samla in 
jämlikhetsdata men tror inte att det är en framkomlig väg att staten ska registrera etnisk 
bakgrund, även om intentionerna är goda från motionären. Stockholm arbetarekommuns årsmöte 
hanterade i våras en snarlik motion och valde att avslå den och det är även styrelsens förslag 
denna gång. 

Motion A3 om fientliga företagsuppköp yrkar styrelsen avslag på eftersom problematiken tidigt 
under Corona-krisen debatterades på EU-nivå och inrikesministern i den svenska regeringen 
intensivt arbetat med frågan. Hade det varit ett årsmöte hade vi yrkat på att anse motionen 
besvarad men i detta läge när vi bara kan yrka bifall eller avslag blir det avslag med hänvisning till 
att partiet redan uppmärksammat problemet. 

Kungsholmens S-förening har skrivit motion A4 om att lagstifta om rätten till en friskvårdstimme 
för alla anställda på svensk arbetsmarknad. Styrelsen anser dels att det är en fråga för 
arbetsmarknadens parter att reglera vid förhandlingsbordet, dels ska man komma ihåg att den 
stora utmaningen med friskvårdstimmar och friskvårdsbidrag inte är att vissa saknar det utan att 
även de som har rätt till det via kollektivavtal eller företagspolicys i allt för låg grad nyttjar det, 
särskilt i de grupper som troligtvis skulle behöva det mest där stressen är som högst och 
arbetsuppgifterna tyngst. 

Motion A8 från Handelsanställdas förbundskontor är delvis inbakad i partidistriktsmotionen på 
området men styrelsen har valt att inte ta med att-satsen om rätt till ersättningsnivå som 
motsvarar inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen när personer med arbete väljer 
att utbilda sig till ett bristyrke. Styrelsen ser problem med gränsdragningar för vilka som ska få 



den rättigheten och de ekonomiska kostnaderna för samhället som uppstår när de som har jobb 
ska skola om sig när vi samtidigt har arbetslösa som behöver matchas med bristyrken. 

Allmän visstid anser styrelsen vara en styggelse och yrkar i partidistriktsmotionen på att 
anställningsformen ska avskaffas, i enlighet med det kongressbeslut som Socialdemokraterna tog 
sist vi samlade det högst beslutande organet. Därför yrkar vi avslag på A18, styrelsen vill gå längre 
än vad motionärerna föreslår som vill reglera om anställningsformen. 

Styrelsen delar grunduppfattning som lyfts i motion A21. Mer behöver göras för att lika lön för 
lika arbete ska råda. Men att kopiera en modell från ett annat land är svårt särskilt när 
arbetsmarknadsmodellerna mellan Sverige och Island skiljer sig helt åt. Styrelsen anser att den 
svenska lagstiftningen är tydlig om principen, däremot behöver tillsynen skärpas för att säkerställa 
att diskrimineringslagen följs och att inga osakliga löneskillnader förekommer. 

Fackliga utskottet och Handelssossen lyfter i motionerna A23 och A24 en viktig fråga om hur vi 
ska bekämpa den svarta arbetsmarknaden och de arbetsgivare som utnyttjar illegala 
arbetskraftsinvandrare. I stort har styrelsen arbetat in synpunkterna i partidistriktsmotionen men 
styrelsen vill inte att kongressen ska besluta om exakt vilket bötesbelopp i kronor som ska vara 
aktuellt för brotten. 

 

Avslag: A1, A3, A4, A18 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, A17, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30 

Bifall:  



Utlåtande B 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Anders Ygeman, Talla Alkurdi 

 

Vår jämlikhetsvision handlar inte bara om var och ens rättigheter, den handlar också om den 
materiella jämlikheten. Det handlar en skola där alla barn, oavsett var man bor eller vilka ens 
föräldrar är, får en god utbildning och chans att förverkliga sina drömmar. Vi vill ha en sjukvård 
och omsorg som först och främst ser till dina behov, inte till tjockleken på din plånbok eller 
vilken försäkring du tecknat. För att det ska bli verklighet behövs en ekonomisk politik för 
jämlikhet. Därför föreslår styrelsen att Stockholms partidistrikt till partikongressen skickar en 
motion för ekonomisk jämlikhet, som skapar förutsättningar för det starka samhälle vi vill bygga.  

Skattereform 

Flera motioner lyfter behovet av en skattereform som bidrar till ökade resurser till välfärden samt 
minskade ekonomiska klyftor. Styrelsen delar till fullo bilden av att skattesystemet måste 
reformeras i denna riktning och har därför tagit fram en motion till partikongressen med förslag 
på en ny skattereform. 

I linje med motion B2 föreslår styrelsen i sin motion att en ny skattereform ska möjliggöra ökade 
välfärdsambitioner genom en markant högre skattekvot (skatteintäkternas andel av BNP) samt att 
skattereformen ska minska de växande ekonomiska klyftorna. Motion B20 föreslår att ett mål om 
en skattekvot på 50 procent ska föras in i det finanspolitiska ramverket. Styrelsen anser däremot 
inte att det finanspolitiska ramverket bör reglera vilken nivå skattekvoten ska ligga på, däremot 
delar vi åsikten att Socialdemokraterna bör verka för ett ökat skatteintag. 

I styrelsens motion om en ny skattereform lyfts särskilt införandet av en progressiv 
fastighetsskatt, en progressiv beskattning av kapital samt avskaffandet av RUT-avdraget. Styrelsen 
väljer att lyfta just dessa reformer då detta är i linje med ett flertal motioner från partidistriktets 
föreningar samt då vi menar att dessa reformer är positiva ur såväl ett fördelningspolitiskt som ett 
nationalekonomiskt perspektiv. Motion B1 och B18 lyfter avskaffandet av RUT-avdraget, B19, 
B22 och B25 föreslår alla införandet av en progressiv fastighetsskatt och B6, B12, B19 och B21 
lyfter alla behovet av en ökad beskattning av kapital. Styrelsens motion om en ny skattereform 
föreslår även likt motion B12 att den orättvisa skatteklyftan mellan arbete, pensioner och 
beskattning av olika ersättningar inom försäkringssystemen tas bort. 

Några motioner föreslår införande av ytterligare kapitalskatter. Motion 19 föreslår införandet av 
en arvs- och gåvoskatt samt en förmögenhetsskatt. Styrelsen är inte mot införandet av dessa 
skatter men väljer ändå att istället fokusera på fastighetsskatten och kapitalinkomstskatten i 
motionen om en ny skattereform. Detta delvis då fastighetsskatten är en mycket stabil skattebas 
för staten då den är svårt att undvika genom skatteplanering. Till detta kommer att inkomster av 
kapital är mycket ojämlikt fördelat i befolkningen och att en progressiv kapitalskatt skulle ha en 
tydligt omfördelande effekt. Såväl arvs- och gåvoskatten som förmögenhetsskatten hade däremot 
problemen att de var lätt att fly ifrån, vilket ledde till att de allra rikaste kunde undvika dessa 
skatter. Vidare var statens intäkter från arvs- och gåvoskatten respektive förmögenhetsskatten 
inte speciellt stora. Genom införandet av en progressiv fastighetsskatt och en progressiv 
beskattning av kapitalinkomster kan mer resurser frigöras till välfärden samtidigt som vi ser till att 
de allra rikaste bidrar mest. 



Motion B6 och B21 föreslår vidare införandet av en transaktionsskatt. Frågan om 
transaktionsskatten är en fråga om kräver överenskommelser på europeisk nivå och som 
diskuteras inom EU. Styrelsen menar därför att en sådan reform inte lämpar sig för en nationell 
skattereform vilket vi tycker att vi bör fokusera på inför partikongressen. 

Motion B18 och B23 föreslår skattehöjningar på arbetsinkomster. B18 föreslår en succesiv 
avtrappning av jobbskatteavdraget samt återinförandet av en värnskatt. Styrelsen håller med om 
kritiken mot jobbskatteavdragen men menar samtidigt att fokus i en framtida skattereform främst 
bör ligga på att öka beskattningen av kapital. Skatten på arbete är i förhållande till 
kapitalbeskattningen idag relativt hög. Detta gör att många löntagare betalar en förhållandevis 
hög kommunalskatt samtidigt som höginkomsttagare, som i större utsträckning får sin inkomst 
från kapital, kan få en lägre skattesats. Även om styrelsen är för återinförandet av värnskatten är 
detta en fråga som saknar politisk genomförbarhet de närmaste åren. Styrelsen väljer därför att 
lyfta förslag på andra skattehöjningar som beskrivits ovan i den ekonomiska motionen.  

Motion B16 och B17 föreslår att Socialdemokraterna driver på för en översyn av det kommunala 
utjämningssystemet för att skapa likvärdiga förutsättningar för en god välfärd i hela landet. 
Motion B11 föreslår i likhet med detta att förslag tas fram för att minska skillnaderna i 
skattesatser mellan landets regioner och kommuner. Den socialdemokratiska regeringen har 
sedan tidigare fått igenom ett förslag som innebära ökad kommunal omfördelning från och med 
2020. Styrelsen vill vi poängtera att välfärden lider av underfinansiering i hela landet, så även i 
Stockholmsregionen. Styrelsen anser därför att det är av vikt att de statliga bidragen till samtliga 
av Sveriges regioner och kommuner ökar kraftigt. Trots detta tror vi att det vore oklokt att låsa 
sig vid att detta tillskott ska ligga på just en procent av BNP såsom förslås i motion B11. Detta 
inte minst mot bakgrund av osäkerheten i vilka ekonomiska effekter Corona pandemin kommer 
få för landets regioner och kommuner.  

Det finanspolitiska ramverket 

Motionerna B4, B13, B14, B15 och B25 lyfter alla behovet av ett uppdaterat finanspolitiskt 
ramverk för att möjliggöra en mer expansiv ekonomisk politik och frigöra resurser för 
nödvändiga investeringar i exempelvis en grön omställning och välfärdssatsningar. Liknande 
motioner har även bifallits på partidistriktets årsmöte. Mot bakgrund av detta har styrelsen tagit 
fram en motion till partikongressen som i linje med ovanstående motioner föreslår att dagens 
överskottsmål för de offentliga finanserna överges, att en statlig investeringsbudget inrättas, att en 
statlig investeringsbank införs samt att det nuvarande skuldankaret för statens offentliga finanser 
ses över och justeras (för mer information se styrelsens förslag till motion). Sammantaget skulle 
dessa åtgärder skapa en ekonomisk politik som möjliggör högre ambitioner för välfärden, 
klimatomställningen och jämlikheten i Sverige samtidigt som statsfinansernas långsiktiga 
hållbarhet garanteras. 

Motion B13 föreslår att Socialdemokraterna ska verka för ökad upplåning för investeringar i 
infrastruktur, vilket vi inte tycker passar inom ramen för paridistriktsmotionen. Vidare belyser 
styrelsens motion ej förslaget i B4 om inrättandet av ett finansmarknadsråd. Detta främst för att 
fokusera motionen på de åtgärder som direkt rör det finanspolitiska ramverket samt för att öka 
sannolikheten att få genomslag för motionen på partikongressen. Vidare lyfts ej förslaget från 
B15 som handlar om EU:s regelverk för den ekonomiska politiken. Detta i syfte att främst få en 
debatt om det finanspolitiska ramverket i Sverige. 



Flera motioner föreslår att en statlig investeringsbudget ska införas. Men att separera drift från 
investeringar skulle inte ge effekten motionärerna tycks se. I grunden handlar det, oavsett om 
man väljer att ha investeringar inom en driftbudget eller i en separat investeringsbudget, om 
samma finansiering på lång sikt oavsett om det sker via skattsedeln eller via avskrivning. Den 
ekonomiska politiken Stockholms partidistrikt driver på partikongressen bör fokusera på 
rättvisare fördelning och jämlikhet, inte på form för budgeten. Styrelsen föreslår därför avslag på 
dessa motioner. 

Vinster i välfärden 

Flera motioner, däribland B3, B8 och B9 föreslår åtgärder som syftar till att stoppa möjligheten 
för privata bolag att göra vinst inom den offentligt finansierade välfärden. Styrelsen delar helt 
uppfattningen att vinstintresset inte hör hemma inom välfärden samt att vinstjakten leder till 
ökad ojämlikhet, sämre kvalité och att resurser avsedda för välfärden går till privata aktieägare. 
Därför har styrelsen tagit fram en motion till partikongressen som föreslår ett stopp för 
möjligheten att plocka ut vinst inom den gemensamma välfärden. Styrelsen menar däremot till 
skillnad från motion B7 att även idéburna aktörer såsom exempelvis föräldrakooperativ, stiftelser 
eller personalägda icke-vinstdrivna organisationer, kan utgöra ett viktigt komplement inom 
välfärden. Därför har styrelsen i den förslagna motionen valt att inte begränsa sig till att all välfärd 
nödvändigtvis måste drivas i offentlig regi. Däremot slår styrelsens motion tydligt fast att vinster 
inte ska tillåtas inom den offentligt finansierade vården, skolan eller omsorgen. Motion B7 och 
B11 föreslår vidare att apoteket förstatligas samt att staten tar ett större ansvar för 
läkemedelsförsörjningen, dessa förslag lyfts i styrelsens beredskapsmotion (se avsnittet om 
sjukvård). 

Övrigt 

Motion B11 föreslår att Socialdemokraterna verkar för en gradvis avskrivning av studielån för de 
som flyttar till en glesbygdskommun. Detta förslag röstades ner av partikongressen 2019 bland 
annat med motiveringen att förslaget innehåller en del oklarheter och gränsdragningsproblematik 
avseende vilka kommuner som bör räknas som glesbygd, hur länge man behöver vara bosatt för 
att få studielånet avskrivit och hur nedskrivningen påverkar de som är uppväxta på glesbygden 
och väljer att bo kvar efter en distansutbildning. Styrelsen väljer mot bakgrund av detta att 
fokusera på andra förslag i de framtagna motionerna till partikongressen. Motion B27 föreslår att 
studiemedlet ska baseras på inkomstbasbelopp istället för prisbasbeloppet. Styrelsen delar 
motionärernas mening om att studiemedlet bör höjas för att möjliggöra för fler, oavsett 
socioekonomisk bakgrund, att ta del av högre utbildning, men detta bör ske genom andra medel 
som exempelvis höjd bidragsdel, än att koppla det till inkomstbasbeloppet. 

Motion B5 föreslår att Socialdemokraterna ska verka för att Medlingsinstitutet ska redovisa 
lönestatistik för offentlig sektor uppdelat på arbetare respektive tjänstemän. Styrelsen delar 
uppfattningen att det är av vikt att löneskillnader kartläggs men ser samtidigt att 
Medlingsinstitutet redovisar löner i offentlig sektor utifrån olika yrkesgrupper och 
utbildningsnivå. Därmed bedömer styrelsen att den offentliga statistiken ger en förhållandevis 
tydlig bild av löneskillnaderna inom den offentliga sektorn och att det därmed finns frågor som är 
av större vikt att driva på partikongressen. 

Motion B26 upptar säkerställandet att fortsatt kunna använda sig av kontanter som 
betalningsmedel. En ny lag har trätt i kraft som innebär en skyldighet för vissa banker att 



tillhandahålla kontanttjänster samt att du som konsument ska få tillgång till kontanter genom 
uttagsautomater, bankkontor eller livsmedelsbutiker. Därför föreslår styrelsen att B26 avslås. 

 

Avslag: B5, B10, B26, B27 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, 
B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25 

Bifall:  



Utlåtande C 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Sultan Kayhan, Salar Rashid 

 

Motionerna inom område C lyfter många viktiga förslag som grundar sig på socialdemokratisk 
ideologi och politik. Men de tar likväl viktiga ansatser för att driva på samhällsutvecklingen mot 
ett mer rättvist, jämlikt och jämställt samhälle fritt från diskriminering, hot och våld. Vidare har 
styrelsen av pedagogiska skäl valt att dela upp sitt svar i två olika undergrupper inom detta 
område. 

HBTQ och Jämställdhet 

Våld i nära relationer måste upphöra. Det är det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet som 
regeringen satt upp och mycket pågår inom det här området redan, stöd till organisationer som 
arbetar med frågan är en av många åtgärder som redan finns. (C1) SKR gör även redan en 
särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen, likaså många andra delar av 
offentlig sektor. (C4) Samtidigt ser vi behov av förstärkning för att stödja civilsamhällets 
organisationer, därför ser vi positivt på förslaget att underlätta för civilsamhällets organisationer 
och att lyfta civilsamhällets roll även i EU-parlamentet. (C2) 

Vi delar motionärens uppfattning om att mänskliga rättigheter måste väga tyngre i vårt samhälle 
och att vi aldrig kan acceptera diskriminering. Vi socialdemokrater står för att kärleken är fri och 
att vigselrätten inte ska diskrimineras. (C3) Vi kan inte heller se på medan regnbågsflaggan, som 
är en symbol för frihet, jämlikhet och solidaritet, attackeras. Det borde vara en självklarhet för 
Sveriges kommuner att flagga med Regnbågsflaggan under Pridearrangemang och att införa en 
nationell flaggdag med regnbågsflaggan. (C9) 

Blodgivning är helt nödvändigt för att sjukvården ska fungera. Alla som kan och vill ge blod, 
borde välkomnas på lika villkor utifrån senaste forskning. Vi är, likt motionären, trött på gamla 
fördomar och tycker att blodgivning ska ske på lika villkor. (C10) 

Personnumrets syfte är att kunna identifiera sig och det finns ingen anledning att göra 
könsuppdelning som kategoriserar eller inskränker på individens rätt att identifiera sig själv. 
Därför är det rimligt att alla nya personnummer är könsneutralt utformade. (C11)  

Funktionshinderpolitiken 

Styrelsen gav Sultan Kayhan och Salar Rashid med assistans av Thomas Hammarberg i uppdrag 
att författa en Partidistriktsmotion (PD-motion) till partikongressen rörande 
funktionshinderpolitiken. Gruppen har förankrat motionen med PD-styrelse, berörda s-
föreningar, funktionshinderrörelsen och sakkunniga inom området. Uppdraget som gavs till 
motionsgruppen var att försöka skriva fram en allomfattande och heltäckande motion som 
berörde de viktigaste delarna inom funktionshinderpolitiken. Denna motion är nu framställd och 
styrelsen tror att det finns många goda och bra förslag som dels kan leda till förändring inom den 
förda funktionshinderspolitiken, dels även bra och rimliga förslag som kan vinna gehör på en 
partikongress. 

Styrelsen är av den fasta övertygelsen att vårt partidistrikt bäst kan hörsamma och flytta fram 
partiets politik inom funktionshinderspolitiken genom att endast skicka en motion som är 
heltäckande, övergripande och täcker alla viktiga delar inom funktionshinderspoltiken. Eftersom 
representantskapet dessutom endast kan bifalla eller avslå motioner som ska skickas till 



partikongressen, avslås alla motioner inom funktionshinderpolitiken till förmån för PD-
motionen. Detta inte för att styrelsen kanske inte alltid håller med i sak, utan mer för de ovan 
nämnda anledningarna. Vi har dessutom inkluderat och reviderat om PD-motionen. 

När vi nu ska behandla politikens innehåll beträffande motionerna som berör 
funktionshinderpolitiken, så är styrelsen fast övertygad om att i ett jämlikt samhällsbygge måste 
samhällets åtaganden vara kopplade till universella rättigheter om alla människors lika värde och 
rätt. Här spelar inte bara vår ideologi och strävan efter jämlikhet en avgörande roll, utan även att 
konventionen om de mänskliga rättigheterna ska vara grundläggande för vår politik. 
Intentionerna i lagstiftningen inom LSS och rättigheter som berör personer som lever 
medfunktionsnedsättning har varit goda. De har spelat en avgörande roll för att stärka 
självbestämmandet och friheten för personer som lever med funktionsnedsättning.  

Men med tiden har samhället skapat ett system- och styrningsglapp mellan intentionerna i 
nuvarande lagstiftningen och hur dessa efterföljs i arbetet inom vårt välfärdsbygge. Vi behöver en 
socialdemokratisk politik som tar ett helhetsgrepp, utifrån människors hela livssituation, för att 
Sverige ska nå samtliga åtaganden inom FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och möjliggöra ett fullvärdigt liv för dessa. Coronakrisen har demonstrerat 
behovet av ytterligare satsning på rättvisa för personer med funktionshinder. Åtgärder krävs och 
de får inte kan undermineras av förment ekonomiska skäl. Sanningen är att vi inte har råd att 
hålla dessa våra medmänniskor utanför den bredare gemenskapen. 

I PD-motionen föreslår vi att en särskild kommitté tillsätts inom partiet med uppgift att utarbeta 
ett program för att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där en 
inledande text och 15 vägledande mål har satts upp. Vi menar att samtliga enskilda motioner om 
funktionsnedsättning täcks upp av motionen. (C5, C6, C7, C8)  

I C5 föreslår motionären att man ska återställa LSS till sin ursprungliga modell. Vad LSS ska 
återställa blir en tolkningsfråga eftersom lagstiftningen i praktiken inte har ändrats. Styrelsen tror 
här att motionären vill hänvisa till de ursprungliga intentionerna till de som funnits när 
lagstiftningen blev en verklighet, vilket PD-motionen både i text och att-satser täcker in. 

I C12 tar också motionären upp behovet av att anpassa LSS efter dagens situation och vi menar 
att även detta täcks in i PD-motionen.  

I C6 föreslår motionären att vi ska verka för att införa en visselblåsarfunktion för personliga 
assistenter som samtidigt skyddar assistenterna från att få sina namn utlämnade till de företag 
eller personer som i sin tur förlorar på att få sin verksamhet granskad. Vi förstår intentionerna 
bakom detta förslag. Samtidigt är det svårt med ett sådant förslag att säkerställa att relationen 
mellan arbetstagare och arbetsgivare verkligen fungerar. Ett sådant system hade också kunnat 
utnyttjas av anställda på fel sätt. Styrelsen tror snarare på en väg som handlar om att ställa hårdare 
och bättre kvalitetskrav inom välfärden, som gör det svårare för oseriösa aktörer att finnas kvar 
inom välfärdssystemet. Styrelsen tror även på att kontroll och uppföljning inom välfärden måste 
förbättras, från beviljade insatser som har en myndighetsutövande roll. 

LSS-insatser inbegriper även på gott och ont ett valfrihetssystem som borde vara självreglerande. 
Styrelsen tror även på att tydligare informationskampanjer för brukare och anhöriga borde göras 
för att säkerställa att de får sina rättigheter tillgodosedda. 

I PD-motionen; för jämlikhet – rättigheter för personer med funktionshinder föreslår vi även en 
aktiv ombudsmannafunktion både nationellt och lokalt för skydd för funktionshindrades 



rättigheter. Vi behöver även se över hur vi kan säkerställa rekryteringsprocessen genom att höja 
yrkesstatusen för personer som arbetar som personligassistans. 

I C7 tar motionären upp arbetstagares arbetsvillkor, arbetsförhållanden och löner för personer 
som jobbar inom LSS. Styrelsen håller med motionären. Vi menar yrkesstatusen måste höjas både 
genom bättre krav, utbildning, arbetsvillkor och god löneutveckling. Vi har gått motionären 
tillmötes genom att lägga till punkt inom målen som lyder; 

- LSS ska inbegripa en avgiftsmodell som ger parterna ett förhandlingsutrymme som säkerställer 
kollektivavtalslinkade löner och goda arbetsvillkor 

 I C8 föreslår motionären att lagen om personlig assistans ses över så att assistansen kan 
användas också delvis med assistenten på distans. Dessutom att assistansanvändaren kan använda 
assistansen mer flexibelt utifrån assistansanvändarens behov. Vi ser stora problem med ett sådant 
förslag. Det skulle kunna skapa kryphål som föranleder att assistansbolag kan komma undan sina 
åtaganden. Detta utan att förringa assistansanvändarens behov. Styrelsen är dock öppen för att 
digitala verktyg ska kunna användas inom välfärden. Här vill styrelsen hänvisa till sin motion som 
utgår från att LSS måste kunna leva upp till ambitionen att den enskilde genom stödinsatser ska 
tillförsäkras goda levnadsvillkor och få möjlighet att leva som andra. 

 

Avslag: C1, C4 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: C5, C6, C7, C8, C12 

Bifall: C2, C3, C9, C10, C11 



Utlåtande D 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Mattias Vepsä, Emilia Bjuggren 

 

Klimat  

Socialdemokraternas mål är att alla människor ska vara fria att utvecklas som individer, råda över 
sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka samhällsutvecklingen. Denna 
frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Men fria och jämlika individer i ett 
solidariskt samhälle förutsätter också att det finns en stabil planet att leva på.  

Klimatfrågan är en existentiell fråga. Idag förbränner vi jordens resurser på ett sätt som försvårar 
eller omöjliggör för framtida generationer att leva på delar av vår planet. Genom vår starka 
prioritering av jämlikheten har inget parti bättre förutsättningar att hantera och lösa klimatkrisen 
än Socialdemokraterna. Som vårt nuvarande partiprogram säger ” Klimatkrisen och 
miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen. För 
vår överlevnad behövs en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den 
nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina drömmar.” 

Vi Socialdemokrater var tidiga med att lyfta klimatfrågan såväl i Sverige som internationellt. Nu är 
det hög tid att återuppta den ledartröjan och gå före i att nå ett hållbart samhälle för att på så vis 
påverka resten av världen att göra detsamma. Eftersom klimatförändringarna är den största 
utmaningen vi står inför just nu och vårt partidistrikt redan har gjort ett stort arbete med att 
utveckla vår lokala klimat-politik var det självklart för styrelsen att vi ska ha en distriktsmotion 
kring klimatet. Detta krav lyftes också tidigt av flera av distriktets föreningar.  

Några av de motioner som inkommit inkluderas redan eller har lyfts in i den gemensamma 
distriktsmotionen. På så vis blir det lätt för både partistyrelse och kongressombud att se vilka 
frågor som prioriterats av Stockholms partidistrikt. Det underlättar också för vår 
kongressdelegation att på plats på kongressen veta vilka frågor som partidistriktet prioriterar att 
driva. De motioner som styrelsen föreslår avslås till förmån för en samlad distriktsmotion men 
där motionernas förslag (i huvudsak) återfinns i distriktsmotionen är följande: D3, D5, D6, D7, 
D13, D14, D18, D19 

Några motioner gäller områden som inte omfattas av partidistriktsmotionen men där styrelsen 
delar motionärernas uppfattning och därför yrkar bifall i sin helhet. Det gäller motionerna D17 
samt D20. 

D17 Rättvis grön omställning Styrelsen har valt att låta distriktsmotionen fokusera på vad som är 
viktigast att göra för att klara att nå målet om ett hållbart samhälle. Därför fokuserar inte 
distriktsmotionen på den ekonomiska politiken i klimatmotionen. Styrelsen delar givetvis 
motionärernas uppfattning om att kostnaderna för omställningen ska finansieras solidariskt och 
tycker att idén om en klimatvärnskatt är smart. Därför anser styrelsen att motionen om en rättvis 
grön omställning på ett bra sätt kompletterar vår distriktsmotion och yrkar bifall till denna i sin 
helhet. 

D20 Sverige behöver ett klimatmål för skogen. Distriktsmotionen lyfter inte häller frågan om 
skogen eller markanvändning. Styrelsen tycker därför att motionen om ett klimatmål för skogen 
bra kompletterar distriktsmotionen och yrkar bifall till den i sin helhet. 



D10 För att klimatomställningen ska kunna genomföras tillräckligt snabbt krävs att 
socialdemokratin tar ledningen. Styrelsen har i sin klimatpolitiska motion inrymt stora delar av 
innehållet i motion D10. Vi delar fullt ut uppfattningen om att omställningstakten måste öka och 
att om vi ska lyckas måste välfärden och trygghetssystemen byggas ut. Utöver partidistriktets 
klimatmotion väljer vi att föreslå att motion D20 som behandlar nya mål för skogen och därmed 
yrkar vi avslag på motion D10. 

Några av motionerna på klimatområdet innehåller många att-satser. Många av dessa återfinns i 
partidistriktsmotionen, men det finns också några att-satser där styrelsen har en avvikande 
uppfattning. Det gäller att-satser i följande motioner: D8, D9 och D13. 

D8 En jämlik omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle.Styrelsen är i huvudsak enig med 
motionärerna. Några frågor som lyfts fanns redan med i partidistriktsmotionen och andra har 
arbetats in efter att motionen inkommit. När det gäller attsatserna 23 och 24 anser styrelsen att de 
är för detaljerade för att lämpa sig i partidistriktsmotionen. Gällande att-sats 31 om kärnkraften 
har denna fråga debatterats länge och ingående. Socialdemokraterna står fast vid att kärnkraften 
ska avvecklas med förnuft och styrelsen tycker att det är en självklar linje. Moderaterna och 
Liberalerna gör just nu allt de kan för att hela klimatdebatten ska handla om kärnkraftsfrågan 
istället för att handla om vad som faktiskt måste göras för att minska utsläppen. Styrelsen anser 
inte att vi ska gå i den fällan utan behålla fokus på vad som måste göras och tycker därför inte att 
att-sats 31 lämpar sig i partidistriktets motion. 

Att-satserna 34, 35 och 36 berör LULUCF och markanvändningen, något som styrelsen valt att 
inte lyfta in i distriktsmotionen och därför yrkar styrelsen också avslag till dessa tre att-satser. 

D9 En svensk green new deal. Styrelsen delar i huvudsak motionärernas uppfattning och många 
av förslagen återfinns i partidistriktsmotionen. Vad gäller att-sats ett och avgifterna i 
kollektivtrafiken anser dock inte styrelsen att detta är en nationell fråga utan en för de regioner 
och kommuner som beslutar om avgiften. Stockholms partidistrikt har också vid flertal tillfällen 
tagit ställning emot en helt avgiftsfri kollektivtrafik. Gällande andra delen av att-sats 8 om ett 
statligt allmännyttigt bostadsbolag så återfinns argumentationen emot detta i utlåtandet över 
bostadsmotionerna, däremot är styrelsen enig om att det behöves statligt stöd till klimatsmarta 
hyresrätter och detta finns med i distriktsmotionen.  

Flyget är en stor miljöbov och det behövs styrning för att minska dess klimatpåverkan. En 
progressiv flygskatt enligt att-sats 10 tror dock inte styrelsen är vare sig realistisk eller önskvärd 
eftersom det fortfarande ger dem med ekonomiska resurser möjlighet att köpa sig mer utsläpp. 

D13 Klimatmål i linje med Parisavtalet. Styrelsen delar motionärernas uppfattning om att tempot 
behöver öka. Styrelsen menar dock i motsats till att-sats ett att det viktiga är att utsläppen minskar 
snabbare och att ta fram genomförbara förslag på hur detta faktiskt ska åstadkommas. Detta är 
viktigare än att tidigarelägga slutdatumet. Eftersom temperaturförändringarna beror av hur stora 
de totala koldioxidutsläppen blir är det viktigare att den totala mängden hålls nere, vilket kan 
göras antingen genom att tidigarelägga slutdatumet eller genom att öka minskningstakten. 
Styrelsen tror att det är mer realistiskt att öka minskningstakten vilket också innebär att de 
utsläpp som är allra svårast att eliminera kan fortgå till 2045 medan alla andra utsläpp snarast 
måste elimineras.  

På följande klimatmotioner yrkar styrelsen avslag i sin helhet: D15 och D16 



D15 Omfördelning av inkomster från flygskatten till tågresor. Styrelsen sympatiserar med 
motionärernas förslag men den svenska modellen innehåller mycket lite av den typen av specifik 
beskattning som går till specifik finansiering och styrelsen tror att det är klokt. En grön 
skatteväxling fungerar bara så länge det finns stora utsläpp, den dagen flyget inte längre står för 
några utsläpp skulle det inte heller finnas någon intäkt till subventionerna på tåget. Styrelsen 
menar att det är bättre att utforma utgifterna efter vilka behov av gröna investeringar och 
subventioner som finns och att sedan hitta lämplig finansiering för detta, snarare än att binda 
finansieringen till en specifik utsläppskälla. 

D16 Progressiv flygskatt. Liksom i motion D9 argumenterar motionärerna för en progressiv 
flygskatt. Styrelsen delar problembeskrivningen kring att flyget är en stor miljöbov och att det 
behövs styrning för att minska dess klimatpåverkan. En progressiv flygskatt tror dock inte 
styrelsen är vare sig realistisk eller önskvärd. Eftersom utsläppen måste upphöra så innebär det att 
vi måste förbjuda fossila drivmedel för flyget så småningom. Styrelsen tror därför att det är både 
viktigare och mer effektivt att satsa på att införa reduktionsplikt för flygbränslet och att investera 
i utveckling av fossilfria flyg snarare än att försöka bygga upp mycket komplexa system för 
beskattning av flygbiljetter till ett fossilt flyg där den med stora ekonomiska resurser fortfarande 
får rätt att köpa sig stora utsläpp. 

Miljö 

D4 Skydda Östersjöns fiskebestånd och ekosystem. Styrelsen delar motionärernas engagemang 
för Östersjön och dess fiskebestånd. Motionens förslag är i linje med vad Socialdemokraterna 
driver i riksdagen och därmed anser inte styrelsen att det är prioriterat att driva frågan på 
kongressen. Styrelsen yrkar därför avslag till motionen. 

D11 Förbättra möjligheterna att skapa god kemisk och ekologisk status i våra sjöar, hav och 
vattendrag. Styrelsen delar motionärernas åsikt i sak och menar att motionen ligger i linje med 
den politik som Socialdemokraterna för på området. Den typ av specifik styrning för en 
myndighet tycker styrelsen att våra företrädare kan driva utan ett detaljerat kongressbeslut. 
Styrelsen yrkar därför avslag till motionen. 

D12 Sverige har en lägre mineralavgift än andra länder. Samtidigt är staten den största ägaren av 
gruvor i landet och när brytning eller prospektering ska ske ska markägaren ersättas enligt 
äganderätten. Diskussionen om hur Sveriges gruvverksamhet ska utvecklas pågår och regeringen 
har under denna mandatperiod tillsatt en utredning vilken ser över äganderättens ställning, 
inklusive frågor om ersättningar vid intrång med fokus på skogsmark men som också väntas ha 
förslag på gruvområdet och inklusive mineralavgiften. Vi yrkar avslag på motionen med 
hänvisning till att arbetet med att se över bland annat mineralavgiften pågår.  

Trafik 

D1 och D2 Förstatliga järnvägen och järnvägsunderhållet. Styrelsen delar åsikten i några av de 
att-satser som motionen innehåller och den socialdemokratiska partikongressen har tidigare tagit 
ställning för att återförstatliga järnvägsunderhållet, något som partiet också kampanjat för och 
vilket vi står fast vid. Däremot att förstatliga all trafik tycker styrelsen inte är någon bra idé, det 
skulle exempelvis omöjliggöra för den typen av regionala tåg som finns både i Mälardalen och i 
södra Sverige. Viss persontrafik måste dock återtas i statlig regi. Motionen saknar också helt 
argumentation för de delar som innebär nya ställningstaganden anser inte styrelsen att det är 
lämpligt att skicka den till partikongressen. Av dessa anledningar yrkar styrelsen avslag till 
motionerna. 



D5 Biltåg. Styrelsen delar motionärernas engagemang för tåget. Detta tar också stort utrymme i 
vår partidistriktsmotion kring klimatet. Styrelsen anser dock att frågorna kring 
järnvägsunderhållet, utbyggd trafik, nya höghastighetsbanorna och ett utbyggt nattåg är prioriterat 
för den svenska järnvägen och tycker inte att vi ska prioritera frågan om biltåg i Sverige till 
partikongressen. 

 

Avslag: D1, D2, D4, D5, D10, D11, D12, D15, D16 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: D3, D5, D6, D7, D8, D9, D13, D14, D18, D19, 
D21, D22, D23, D24 

Bifall: D17, D20 



Utlåtande E 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Hanna Jokio, Anders Österberg 

 

Motionerna E1, E4, E11 lyfter frågan om permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening i 
Sverige. Socialdemokraterna i Stockholms styrelse delar uppfattningarna som uttrycks i 
motionerna och anser att motion E4 är den som är mest omfattande varpå E4 bifalls medan 
motion E1 och E11 avslås. 

Rätten till familjeåterförening ska vara vägledande för svensk asylrätt och EU:s gemensamma 
flyktingpolitik. Uppehållstillstånd på skyddsgrund ska ge rätt till återförening av kärnfamiljer 
(maka/make/sambo/minderåriga barn) i enlighet med principer i internationell rätt. En 
begränsning av rätten till familjeåterförening riskerar att åsidosätta såväl jämställdhets- som 
barnperspektivet. Därmed också värdlandets skyldigheter enligt FN:s barnkonvention. Kvinnor 
och barn är överrepresenterade bland dem som ansöker om uppehållstillstånd på grund av 
familjeanknytning till boende i Sverige. Avsaknad av lagliga vägar till familjeåterförening riskerar 
därför att särskilt drabba kvinnor och barn vars enda utväg blir livsfarliga smuggelvägar. 

Permanenta uppehållstillstånd har länge varit huvudregel för uppehållstillstånd utfärdade på 
skyddsgrund i Sverige. Det har sin bakgrund i både humanitära och samhällsekonomiska hänsyn. 
Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till ökad stress och psykisk ohälsa för den enskilde 
och särskilt barn som ankommit Sverige i låg ålder riskerar drabbas på ett orimligt sätt. Tillfälliga 
uppehållstillstånd riskerar därmed att kränka principen om barnets bästa i barnkonventionen och 
utlänningslagen (UtlL 2005:716). Vidare visar forskningen entydigt att tillfälliga uppehållstillstånd 
medför ökad osäkerhet för den enskilde, minskar incitamentet för språkinlärning och 
arbetssökande. Därmed riskerar det temporära tillståndet att allvarligt försvåra den enskildes 
etablering. Dessutom innebär förnyad prövning av asylsökandes rätt till uppehållstillstånd, efter 
ett eller tre år, att arbetsbelastning för redan hårt ansträngda myndigheter som migrationsverket 
och migrationsdomstolarna kraftigt ökar.  

Genom att öka antalet kvotflyktingar blir vägen till säkerhet säkrare för människor på flykt. De 
behöver inte ta den farliga smuggelvägen till säkerheten i Europa. Eftersom kvinnor och barn är 
särskilt utsatta under flykten blir möjligheterna till säkerhet för dessa större med en säker väg till 
Sverige. 

Motion E7 lyfter frågan om att verka för en lagstiftning som ger permanent uppehållstillstånd till 
alla som omfattas av gymnasielagen. Möjligheten att beviljas ett permanent uppehållstillstånd ska 
innebära att skyddsbehovet ska bedömas individuellt och inte övergripande. Att bevilja en hel 
grupp individer permanent uppehållstillstånd på just grunderna att de är en grupp, blir inte 
rättssäkert. Myndigheter som arbetar med människor måste ha möjligheten att göra individuella 
bedömningar utifrån varje enskilt ärende. Efter de senaste årens rotationer i migrationspolitiken 
så behöver Socialdemokraterna bedriva en trovärdig migrationspolitisk vilket innebär att vi inte 
heller kan göra för många undantag och ändringar under en kort tid. Styrelsen yrkar avslag på 
motionen 

Motion E3 yrkar på att Arlandas flygplats bör döpas om efter Raoul Wallenberg för att hedra 
hans gärningar. Styrelsen instämmer i att Raoul Wallenbergs insats under andra världskriget inte 
går att förringa samt är viktig att hedra och minnas. Däremot så hedras han på många platser runt 
om i Sverige, bland annat på hans födelseort Lidingö där Raoul Wallenbergs Väg ligger. 



Därutöver finns det Raoul Wallenbergs plats i Linköping, Raoul Wallenbergs Park i Malmö och 
Raoul Wallenbergs Torg här i Stockholm. Mot bakgrund av att nämnd person har flera platser 
döpta efter sig så är det inte motiverat att även döpa om Arlanda flygplats efter honom. Styrelsen 
yrkar avslag på motionen. 

Motion E12 lyfter EBO-lagen som länge har varit problematisk och styrelsen instämmer med 
motionären om att den bör rivas upp. Styrelsen föreslår representantskapet att bifalla motionen. 

Nationell och internationell fredspolitik 

Motion E2 behandlar frågan om att Sverige ska vara drivande samt hålla i en dialogkonferens 
mellan Israel och Palestina.  

Omvärlden vet att Israel fortsätter bygga ut bosättningarna, som utgör nästan hälften av 
Västbankens yta, trots omvärldens protester. Dessa folkrättsligt illegala bosättningar är ett av de 
största hindren för en tvåstatslösning. Handel med produkter från bosättningarna bidrar till att 
upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal med Israel. Avtalet 
omfattar inte produkter från bosättningarna då dessa är från ockuperad mark.  

Socialdemokraterna på nationell nivå arbetar idag för att Sverige internationellt och i EU kräver 
att utbyggnaden av bosättningar upphör, muren på ockuperad mark rivs, ockupationen av 
Västbanken och Östra Jerusalem avslutas samt att blockaden av Gaza upphör 

Socialdemokraterna arbetar för att både israeler och palestinier ska ha rätt till frihet, utveckling 
och säkerhet inom säkra och erkända gränser. Ett av den S-ledda regeringens första beslut var att 
erkänna staten Palestina just för att båda parter ska vara jämlika. Världssamfundet måste föra en 
dialog med alla relevanta parter i konflikten då det är - precis som motionären beskriver - viktigt 
att fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina kan leda fram till en varaktig fred. Detta är dock 
en mycket komplex process och därför måste alla parter avstå från våld och möjliggöra 
fredsförhandlingar. Styrelsen yrkar avslag på motion E2. 

Motionerna E5, E9, E8, E14 behandlar frågan om kärnvapen och styrelsen delar uppfattningarna 
som uttrycks i motionerna och anser att motion E9 är den som är mest omfattande, den 
behandlar att partikongressen ska bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från 
partikongressen 2017, att partikongressen uppmanar regeringen att FNs kärnvapenförbud 
signeras under 2020 med den uttalade avsikten att föra fram frågan till riksdagen för ratificering 
inför valet 2022 samt att partikongressen beslutar om en studiekampanj om kärnvapen och 
tillhörande fredsfrågor.  

Därför föreslår styrelsen avslag på motionerna E5, E8, E14 till förmån för bifall på motion E9. 

Motion E6 och E16 behandlar att Sverige inrättar ett Fredsdepartement med fokus på fredsfrågor 
som ska verka för global och nationell trygghet. Idag arbetar Utrikesdepartementet med 
fredsfrågor och styrelsen tror inte att det går att separera ut fredsfrågor från annan utrikes- och 
biståndspolitik. Det fredspolitiska behöver genomsyra nästintill allt arbete som sker på det redan 
etablerade Utrikesdepartementet. Tanken med ett fredsdepartement är god men det riskerar 
också till ett stuprörstänkande och det är viktigt att fredsarbetet är gällande samtliga frågor som 
berör utrikes- och biståndspolitiska frågorna. Det är upp till regeringschefen att föreslå den 
organisation som bäst gynnar de politiskt uppställda målen och därför yrkar styrelsen avslag på 
motion E6. 



Motion E10 lyfter vikten av att skyndsamt stoppa all vapenexport. Motionären lyfter en viktig 
fråga. Sverige har idag ett av världens tuffaste regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer 
och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Styrelsen yrkar bifall till 
motion E10.  

Motion E15 framhåller de fördelar som skulle finnas om Sverige anslöt sig till ett medlemskap i 
Nato. Vi delar motionärens oro kring att många av världens stormakter rustar sig militärt och att 
den utvecklingen långt ifrån är positiv. 

Men ett beslut om Natomedlemskap är svårt att ändra – det skulle låsa fast Sverige i en 
militärallians för överskådlig tid och det ger även upp vår självständighet på det säkerhetspolitiska 
området. En militär alliansfrihet som tjänat oss väl och bidragit till att Sverige är en stark röst i 
världen, tidigare något som bland annat valet av Sverige till FN:s säkerhetsråd visat. Sveriges 
alliansfrihet är viktig för vår säkerhet och det glöms ofta bort att ett medlemskap i Nato handlar 
om så mycket mer än om stöd vid en eventuell framtida konflikt. Alliansfriheten är något som 
både Nato och Ryssland har fördelar av genom att vi bidrar till minskad spänning i närområdet, 
och genom att när vi som alliansfria deltar i internationella samarbetsorgan blir det inte bara två 
sidor med hög misstänksamhet mot varandra. Ett medlemskap skulle förändra Sverige i grunden i 
fredstid. 

Med ett Natomedlemskap riskerar vi att få kärnvapen placerade på svensk mark. Men oavsett om 
det placeras kärnvapen i Sverige eller inte så blir vi medlem i en kärnvapenallians. Idag arbetar 
Sverige aktivt för kärnvapennedrustning, men vid ett Natomedlemskap skulle vi snarare vara med 
i upprätthållandet av kärnvapen. Ett Natomedlemskap innebär också att vi inte längre kan ta 
självständiga beslut huruvida vi vill delta i insatser eller ej. Den berömda artikel 5 innebär att ett 
angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på alla och ska behandlas därefter. Sverige skulle 
därmed bli direkt involverad vid ett angrepp mot något av Natos 28 medlemsländer. Vad gäller 
övriga Natoinsatser är det fullt möjligt för ett Natoland att avstå från att delta så länge inte artikel 
5 är aktiverat. Då ska man dock ha med sig att även om vi avstår från att aktivt delta i insatsen 
medför Natomedlemskapet ett passivt stöd för insatsen. Som icke Natomedlem har vi valt att 
delta i ett antal sådana insatser, med den stora skillnaden att det är vi själva som ägt beslutet om 
huruvida vi vill stå bakom insatsen eller ej. Vår alliansfrihet fyller en viktig funktion, för vår egen 
säkerhet och för andra länder. Det bör vi värna och utveckla, inte Sverige. Styrelsen yrkar av 
ovanstående anledningar avslag på motion E15. 

Global jämlikhet  

Motion E13 behandlar företags skyldighet att ta ansvar. Styrelsen yrkar avslag på motionen då det 
i Sverige finns den svenska modellen att förhålla sig till - den ska syfta till att skydda löntagare. 
Risken med att införa den typ av lagstiftning och direktiv som motionären föreslår är att 
företagen flyttar sina verksamheter från EU-länder till länder som inte skulle omfattas av lagen. 
Skyddet gentemot människor och miljö i förhållande till företagens ansvar behöver utökas - 
däremot så är det viktigt att lägga resurser och medel på att nuvarande lagstiftning efterföljd både 
nationellt och globalt - annars riskerar nya direktiv att bli tandlösa verktyg i en viktig kamp för att 
skydda mänskliga rättigheter och vår miljö. 

Motion E17 lyfter det faktum att nya visioner behövs inom socialdemokratin. Styrelsen har 
ingenting emot motionens andemening men yrkar avslag på motionen som är relativt allmänt 
hållen, och ser hellre att vi går till kongressen med skarpa reformförslag. 



Motion E22 lyfter EBO-lagen som länge har varit problematisk och Stockholms 
arbetarekommuns styrelse instämmer med motionären om att den bör rivas upp. Även motion 
E12 lyfter att EBO-lagen ska rivas upp. Styrelsen föreslår avslag på motion E22 till förmån för 
motion E12 där styrelsen yrkar bifall. 

Enprocentsmålet syftar till att en procent av BNP skall ges till bistånd. Styrelsen instämmer med 
motionären om att det är viktigt att den svenska biståndspolitiken inte urholkas. Styrelsen yrkar 
bifall på motion E24 i sin helhet. 

Motionerna E5, E9, E8, E14, E19, E21, E25 och E26 behandlar frågan om kärnvapen och 
Stockholms arbetarekommuns styrelse delar uppfattningarna som uttrycks i motionerna och 
anser att motion E9 är den som är mest omfattande, den behandlar att partikongressen ska 
bekräfta sitt stöd för beslutet om kärnvapen från partikongressen 2017, att partikongressen 
uppmanar regeringen att FNs kärnvapenförbud signeras under 2020 med den uttalade avsikten 
att föra fram frågan till riksdagen för ratificering inför valet 2022 samt att partikongressen 
beslutar om en studiekampanj om kärnvapen och tillhörande fredsfrågor. Därför föreslår 
styrelsen avslag på motionerna E5, E8, E14, E19, E21, E25, E26 till förmån för bifall på motion 
E9. 

Motion E18 lyfter frågan om amnesti för barn och unga som har vistats i Sverige under över ett 
års tid. Varje beslut som berör den enskilde individen och tas av myndigheter i Sverige grundar 
sig på en individuell bedömning som föregås av en utredning för att kunna fatta ett korrekt och 
rättssäkert beslut utifrån gällande lagstiftning. Att ge barn och unga som vistats i Sverige över ett 
års tid skulle urholka rättssäkerheten och dessutom underminera den beslutsfattande 
myndigheten. Därutöver skulle Sverige bli det land som många väljer att fly till endast för att det 
anses vara ”enkelt” att få uppehållstillstånd. Styrelsen instämmer i att handläggningstiderna på 
exempelvis Migrationsverket är långa i vissa avseenden men det är inte att anse som en lösning att 
bevilja alla barn och unga som vistats i Sverige i över ett år ett uppehållstillstånd utan istället 
stärka upp myndigheter som är hårt belastade. Styrelsen yrkar avslag på motionen.  

Motion E20 yrkar på att Socialdemokraterna ratificera ILO-konvention nummer 169 om urfolks 
rättigheter. Motionärerna vill att detta ska vara en ståndpunkt för Socialdemokraterna i 
Stockholm, för partiet nationellt samt att vi i nära samverkan med andra länder ska påbörja en 
implementeringsprocess av rättigheterna. Styrelsen yrkar bifall på motionen i sin helhet. 

Motion E23 lyfter frågan om svenska från dag ett för de som är asylsökande och sorteras in i 
Migrationsverkets spår 1 samt för arbetskrafts- och anhöriginvandrare som utan dröjsmål ska 
kunna påbörja studier i svenska motsvarande SFI. Styrelsen instämmer med motionären om att 
språket är en viktig nyckel till att kunna få goda förutsättningar från start. Styrelsen yrkar därför 
bifall på motionen i sin helhet. 

Motion E28 yrkar på att öka andelen kvotflyktingar från 5000 personer per år till 10 000 personer 
per år. Styrelsen yrkar bifall på motionen i sin helhet.  

Motion E27 lyfter frågan om att Socialdemokraterna ska verka för att svenskt bistånd ska ligga på 
1,5% av BNP. Styrelsen instämmer med motionären att internationell solidaritet är en styrka och 
en del av vårt historiska arv samt att vi socialdemokrater ska stå upp och värna det svenska 
biståndet. Detta innebär dock inte att den bästa lösningen är att öka andelen av Sveriges bistånd. 
Vi behöver istället ha en levande biståndsdebatt om varför det är viktigt att den svenska 
biståndsdebatten är fortsatt intakt där 1% av BNP går till internationellt bistånd – inte minst när 
det finns högerpartier som vill minska på biståndet. 



För år 2020 uppgår det svenska internationella biståndet till 46 miljarder kronor vilket gör Sverige 
till det land med en av de största internationella biståndsbudgetarna och vi budgeterar dessutom 
mer än rekommendationerna från OECD (som har en målsättning om 0,75%). Styrelsen yrkar 
avslag på motionen i sin helhet. 

Motion E29 yrkar på att Socialdemokraterna ska verka för att ekocid ska läggas till Romstadgan 
som ett femte brott i fredstid. 

Ekocid innebär att människan på ett allvarligt vis skadar naturen. Om brott mot natur och miljö 
skulle ha liknande status som krigsförbrytelser eller brott mot mänsklig¬heten så skulle dessa 
brott kunna lagföras vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Styrelsen instämmer i att vi 
behöver värna miljön och att den behöver få ett starkare rättsligt skydd. Styrelsen yrkar bifall på 
motionen i sin helhet. 

 

Avslag: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E11, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E21, E22, E25, 
E26, E27 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion:  

Bifall: E4, E9, E10, E12, E20, E23, E24, E28, E29 



Utlåtande F 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Lawen Redar, Catharina Piazzolla 

 

Demokrati 

Motion F2, F3 och F19 lyfter frågan om krafttag för republik i Sverige. Socialdemokratin har 
sedan sitt första partiprogram 1897 verkat för republik genom krav på absolut folksuveränitet. En 
av de drivande i fråga om att utreda införandet av republik var socialdemokraten Nancy Eriksson 
som fick med sig riksdagens båda kamrar. Grundlagsberedningen beslutade dock år 1971, med 
bred partipolitisk enighet, att monarkin skulle behållas dock utan formellt maktutövande. 
Socialdemokratin bibehåller uppfattningen att styrelseskicket ska vara demokratiskt, dock 
respekteras kompromissen i Torekov. På samma sätt ser vi det inte som prioriterad att se över 
regelverk och status för Kungliga djurgårdsförvaltningen och föreslår därför att motion F17 
avslås. 

Motion F8, F13 och F24 tar upp frågan om att göra nämndemannauppdraget mer attraktivt. Vi 
delar uppfattningen och föreslår att motion F13 bifalls och skickas till partikongressen då vi 
tycker att den fångar in de flera motionerna på samma ämne främst. Därmed föreslår vi att 
motion F8 och F24 avslås till förmån för motion F13. 

Motion F9 föreslår ett politiskt uniformsförbud i syfte att förhindra att nazister bär uniform och 
på så sätt bekämpa våldsbejakande extremistiska grupperingar. Lagen (1974:164) om förbud mot 
politiska uniformer var en provisorisk lag som upphörde år 2002. Idag omfattas istället rasistiska 
symboler av hetslagstiftningen. Att bära symboler är ett av de vanligaste skälen till att man döms 
för hets mot folkgrupp. De flesta fällande domar rör hakkors, SS-symboler, keltiskt kors, 
vargkrok och örn. När det gäller symboler som kelterkors, runor och liknande är det inte 
symbolerna i sig själva som är rasistiska eller antisemitiska. De används i många andra 
sammanhang utan att det på något sätt är frågan om hets mot folkgrupp. När symbolerna fällts i 
domstol, är det ofta det sammanhang de använts i som varit avgörande. Den dömde kan till 
exempel ha deltagit i en demonstration eller i en vit maktkonsert. I andra fall har det faktum att 
gärningsmannen i förhören sagt sig vara rasideolog, antisemit eller nationalsocialist varit 
avgörande. Mot bakgrund av detta anser vi inte att behovet av ett återinförande av tidigare 
lagstiftning är nödvändig. Vi föreslår därmed att motion F9 avslås. 

Motion F15 tar upp ett viktigt demokratiskt problem, kopplingen mellan politik och lobbyism 
och bristen på transparens på kontakterna mellan förtroendevalda och lobbyister. Vi tror precis 
som motionären att Sveriges demokrati skulle må bra av ett lobbyregister och föreslår att den 
bifalls. Vi föreslår också att motion F20 avslås, då det redan idag finns tydliga krav på att det i 
inlägg på Instagram, Youtube eller liknande måste framgå ifall influeraren marknadsför en 
produkt mot någon form av betalning. 

Motion F18 vill se över möjligheten till skilda valdagar för kommun- och region respektive 
riksdagsval för att sätta fokus på de lokala frågorna. Vi föreslår avslag på motionen. Vi kan 
konstatera att i valet 2018 valde 35 procent av väljarna ett parti i riksdagsvalet, ett annat i 
kommunvalet (enligt Valu), vilket betyder en större så kallad röstsplittring än i tidigare svenska 
val. Den tendensen tycks med andra ord kunna öka även med gemensam valdag. Det 
huvudsakliga skälet att vara för gemensam valdag är dock att det gynnar ett högt valdeltagande. 
Det är fler som deltar i våra kommun- och regionval än om vi tittar på vårt grannland Norge. Ett 



ytterligare problem som skilda valdagar kan resultera i, i och med det väntade lägre valdeltagandet 
är ett än mer ojämlikt valdeltagande. Ju lägre valdeltagandet är desto mer ojämlikt är det utan 
också, det vill säga det blir ett betydligt högre valdeltagande i socialt och ekonomiskt priviligierade 
grupper. Att ha gemensam valdag är därmed jämlikhetspolitik. 

F23 vill se en översyn av personuppgiftshantering och utgivningsbevis. Vi föreslår att motionen 
bifalls. 

F43 vill se en satsning riktad mot skolorna för att få fler unga att göra demokratipraktik inom 
ramen för skolan samt öka antalet skolbesök mellan valen. Det är goda intentioner men vi tror 
primärt att det är initiativ vi som lokal och regional partiorganisation kan arbeta med, och som 
inte behöver bli föremål för nationell politik. Vi tror också att vi som verkar inom de traditionella 
partierna kan lära oss en del av hur ungdomarna arbetar med exempelvis klimatfrågan, och att det 
inte enbart handlar om att de ska lära av oss. Vi föreslår därför att motionen avslås. 

F46 handlar om covid-information på tv under pandemin. Vi tycker inte motionen hör hemma 
på partikongressen, eftersom den fokuserar på dagsaktuella beslut som eventuellt fattas på 
myndighetsnivå. Vi föreslår därför att motionen avslås. 

F48 handlar om partipolitiska donationer från utlandet. Vi delar den ambition som uttrycks i 
motionen och föreslår att den bifalls. 

F49 vill se demokratiträning för vakter. Vi föreslår att motionen avslås, eftersom vi tror de 
problem som motionen adresseras primärt via utbildningsinsatser. F50 vill se skärpta straff för 
övergrepp i rättssak. Vi delar motionens andemening men då den S-ledda regeringen redan tillsatt 
en utredning i just denna fråga ser vi inte behov av att driva det här på kongressen. Vi föreslår 
därför att motionen avslås. 

Partiorganisationen 

Att det finns socialdemokratiska perspektiv i media är onekligen viktigt och lyfts i motion F1. I 
en tid där inte minst alt-right-rörelsen och högerextrema krafter gör stora framsteg på plattformar 
behövs motvikt, men vi tror inte att det görs bäst genom en digital morgontidning. Motionärerna 
glömmer dessutom att det fortfarande finns kvar ett antal socialdemokratiska morgontidningar 
runt om i landet, även om de inte är Stockholmsbaserade. 

Motion F4 vill att Socialdemokraterna ska frånta sidoorganisationer som SSU och S-kvinnor den 
ställning de har i vår rörelse. Det tror vi av många skäl vore fel väg. Vi behöver 
sidoorganisationer som kan fånga upp engagemang och driva på vårt parti i frågor som är särskilt 
viktiga för exempelvis unga. 

Motion F5 tar upp frågor om förtroendevaldas löner, förmåner och mandatperioder. Vi håller 
med motionären om att alla förtroendevalda behöver kunna motivera varför man ska få fortsatt 
förtroende men tror inte på att sätta en absolut gräns för antal mandatperioder. På samma sätt är 
det viktigt att Socialdemokraterna motverkar en utveckling där politikers löner och förmåner blir 
för höga och fördelaktiga i relation till vanligt folks, men utan att slå fast exakt på vilket sätt lön 
och arvoden ska fastställas. 

Motion F6 tar upp frågan om hur vi som parti välkomnar nya medlemmar. Välkomnandet av 
medlemmar är i huvudsak ett ansvar som finns lokalt, men riktlinjer bör finnas nationellt. Därför 
finns ett nationellt handslag så att vårt parti ska bli bättre på att möta nya medlemmar. Därmed 
föreslår vi avslå motionen, trots en god andemening. 



Motion F7 tar upp frågan om hur vi får ett starkare engagemang på gräsrotsnivå och det finns 
goda idéer i motionen, men vi menar att det är idéer som lämpar sig bäst för den lokala 
organisationen och inte för partiet nationellt. Socialdemokraterna ska vara ett parti som tar 
klimatfrågan på allvar och Socialdemokraterna i Stockholm ska vara en blåslampa för att se till att 
i lever upp till högt ställda ambitioner, både politiskt och organisatoriskt. Därför vill vi bifalla 
motion F10 om att Socialdemokraterna ska bli ett koldioxidneutralt parti. 

Vårt parti väljer partiordförande och partisekreterare på kongressen. Det är ett val som föregåtts 
av en noga genomförd valberedningsprocess. Den modellen tror vi tjänar vårt parti väl och vi 
avslår därför motion F11och F45 om medlemsomröstning till dessa poster. 

Svenska kyrkan styrs av valda församlingar. Så länge så är fallet ska medlemmar i svenska kyrkan 
kunna välja att företrädas av socialdemokrater som står för en öppen folkkyrka. Därför avslår vi 
motion F12 och F22. 

Motion F14 vill att vi tar initiativ till en uppdatering av partiprogrammet. Det kommer behövas i 
sinom tid men vi ser inte att det har skett så stora förändringar sedan det senast reviderades att 
det finns behov av ett sådant initiativ. På samma sätt föreslår vi avslag till F21 som vill ge 
Programkommissionen i uppdrag att påbörja ett större studieprogram. Det behövs studier och 
idédebatt i vårt parti men vi tror den vitaliseras bäst lokalt. 

F25 tar upp frågan om ett tredje juridiskt kön i vår interna listprocess. Vi delar bilden att det 
behövs en nationell policy så att alla partidistrikt hanterar detta på samma sätt och att det inte blir 
en ursäkt för att backa bandet för jämställdheten. Varannan damernas är inget vi får ta för givet. 
De senaste åren har andelen kvinnor i Sveriges riksdag minskat, när de högerkonservativa 
krafterna vunnit mark. Vi har förtroende för att partistyrelsen i så fall tar ett sådant initiativ. Vi 
ser dock inte att partiets listprocess ska ha ett queerfeministiskt perspektiv utan ett 
socialdemokratiskt feministiskt perspektiv, därmed föreslår vi att motionen avslås. 

Flera motioner behandlar frågan om äldres representation i våra valda parlament. Många grupper 
är underrepresenterade i våra folkvalda församlingar. I riksdagen är åldersgruppen 65 + den mest 
underrepresenterade bland åldersgrupperna. I kommun- och regionfullmäktige är det 
åldersgruppen 18–29 år som är den mest underrepresenterade. Vi kan också se att personer med 
utländsk bakgrund är underrepresenterade i alla parlament liksom personer med 
arbetarklassbakgrund (oavsett om vi tittar på inkomst eller utbildningsnivå är detta sant). När vi 
delar in befolkningen i fem lika stora grupper baserat på 2016 års inkomster är 91 procent av 
riksdagspolitikerna i den högsta inkomstgruppen. I landstingsfullmäktige är andelen 64 procent 
och i kommunfullmäktige är det 48 procent som tillhör de 20 procent som har högst inkomster. 
Detta säger något om att det är svårt att i stadgar slå fast exakt vilka procentsatser som bör 
komma från olika grupper. Samtidigt är äldres representation viktig och vårt parti behöver bli 
bättre på att ta tillvara engagemang hos äldre medlemmar samt motverka åldersdiskriminering. 
Därför föreslår vi avslag på motion F26, F39, F40 och F41.  

Kultur 

Begräsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har satt ljuset på 
kulturens roll i Corona krisens spår. Att kultur inte bara är till för kulturutövare, utan är en 
självklar del av allas vår identitet, historia, tillhörighet, yttrandefrihet, tanke- och 
informationsfrihet samt de värden och normer som genomsyrar det mänskliga samhället är 
oomstritt. Vi socialdemokrater har alltid verkat för kulturell frihet och folkbildning i syfte att 
demokratisera samhället. Motion F16 lyfter arbetarrörelsen historiska kulturarv och kamp för 



demokrati. Genom Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har man i mer än hundra år samlat och 
hanterat rörelsens historia. Vi delar engagemanget som finns formulerat i motionen och föreslår 
att motionen bifalles i sin helhet. 

Motion F27, F28, F29, F30, F32, F33, F34, F35, F36, F37 och F44 handlar om kulturens 
infrastruktur, kulturskolan, medie- och informationspolitik samt en offensiv för Sveriges 
kulturliv. Distriktsstyrelsen avslår samtliga motioner till förmån för en partidistriktmotion om ny 
offensiv för Sveriges kulturliv. F47 vill ha en översyn av digitaliseringens effekter i sin helhet. 
Styrelsen tycker att Stockholms partidistrikt den här kongressen ska lägga vårt fokus på en stark 
kultur och medie-politik, och föreslår därför att motionen avslås till förmån för 
partidistriktsmotionen. Motion F31 handlar om bibliotekspolitikens utveckling i SD-styrda 
Sölvesborg och frågan om eventuellt behov av förstärkning av bibliotekens oberoende ställning. 
Bibliotekslagen (2013:801) anger att ändamålet med det allmänna biblioteksväsendet är att verka 
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Oberoendet är således i lag formulerat men utan konsekvenser vid politiska 
överträdelser. Frågan om förstärkt oberoende har väckts i samband med de allvarliga 
inskränkningar som har gjorts av den politiska ledningen i Sölvesborg men med slutsatsen att 
ytterligare lagstiftning försvagar oberoendet och det demokratiska arbetet och istället riskerar att 
juridifiera verksamheten. Mot bakgrund av detta menar distriktsstyrelsen att kampen om 
bibliotekens oberoende, liksom kulturens totala frihet, är en kamp om demokratin. Denna går 
inte att vinna genom ytterligare lagstiftning, utan med demokratiskt engagemang och fri debatt. 

 

Avslag: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F14, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F24, 
F25, F26, F31, F38, F39, F40, F41, F43, F45, F46, F49 och F50 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: F27, F28, F29, F30, F32, F33, F34, F35, F36, F37, 
F42, F44 och F47 

Bifall: F10, F13, F15, F16, F23, F48 



Utlåtande G 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Stefan Johansson, Adnan Bozkurt, Lawen Redar 

 

Motion G1 lyfter frågan om avgiftsfria studier för utomeuropeiska studenter. Det är viktigt att 
det finns en blandning av studenter på svenska universitet och högskolor för att öka nivån och 
bredda utbildningarna. Idag är det förmånligt för utomeuropéer att studera på landets universitet. 
Här delar inte partidistriktet motionärens uppfattning att helt ta bort avgifterna. 

Motion G2 lyfter innehåll i utbildningen för att bli brandman. Vi tror inte att Socialdemokraterna 
som politisk kraft ska detaljstyra på den nivån i enskilda utbildningar. 

Motion G4 tar upp frågan om studielön istället för lån. Partidistriktets styrelse ser att det system 
där elever till förmånlig ränta kan låna sig till pengar för att eventuellt betala hyra om eleven 
behövt eller valt att flytta hemifrån för att studera. Detta skapar även möjlighet för den 
studerande själv att välja hur många år hen är intresserad av att utbilda sig. Att betala lön till 
eleverna skulle på sikt skapa större klasskillnader mellan akademiker och arbetare. 

Motion G7 lyfter frågan att bygga en högskola i Norra Stockholm. Styrelsen tror inte att 
partikongressen ska fastslå i detalj var nya högskolor ska byggas. Högskolor och universitet är 
förutsättningar för att hela landet ska kunna utvecklas. 

Motion G10 Lyfter frågan om storleken på skolgårdarna. Vi delar helt motionärens mening att vi 
aktivt måste verka för att folkhälsan genom skola behöver utvecklas. Att skriva ner 30 eller 32 
kvm per barn tror inte styrelsen är vägen fram för att förbättra hälsan för våra barn och unga. 
Det finns andra åtgärder som fler timmar gymnastik, prova-på-dagar med idrott, skapa fler forum 
med idrottsplatser och lekplatser som viktiga delar för bättre folkhälsa för barn och unga. 

Motion G15 yrkar på krav som ska finnas i samtliga skolor. Styrelsen ser inte dessa krav som 
rimliga för att hela landet ska kunna leva och ha fungerande skolor. Idag kan vi se om kommuner 
som har svårt att få skatteintäkterna att räcka till där byskolan är ett viktigt nav för att kunna 
erbjuda alla barn en god utbildning. Att ställa krav på utbildning och tillgång till exempelvis 
skolbibliotek vare sig det är digitalt eller analogt är något som är görligt och möjligt. 

Motion G24 lyfter den utredning ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28” . Vi delar mycket som utredningen delger men tror 
också att skapa en stabil utbildning kräver långsiktighet. Därav är det viktigt att kunna finna en 
bred översyn i de utbildningsreformer som genomförs. I den motion som styrelsen lägger fram 
om utbildning finns flera bra områden om en reformering av den svenska skolan. 

Motion G27 beskriver otryggheten bland elever och hur detta påverkar närvaron. Vi kan se nu 
under covid-19 och alla utbildningar som skett på distans att närvaron bland elever har ökat. Vad 
det beror på är för tidigt för att dra en slutsats. Att lagreglera antalet rastvakter på skolorna ser 
inte styrelsen som vägen att gå för att förbättra ungas psykiska välmående och på så vis göra 
skolan till en tryggare plats. Här finns det en hel rad åtgärder som måste till. 

Motion G28 lyfter fler frågan om lärarlöner och statlig huvudman för skolan. I den 
partidistriktsmotionen om utbildning styrelsen gjort lyfter vi frågan om en huvudman, med detta 
sagt innebär inte det att det ska vara statlig huvudman. Vi delar uppfattningen att lärarlönerna 
måste fortsatt utvecklas. Regeringen har gjort en del insatser och vi kan se att lönerna börjar gå 



upp där de förslag vi har i partidistriktsmotionen om avgiftsfri rätt till lärarlegitimation är en väg 
för att hjälpa parterna att få upp lönerna mer. 

Motion G30 lyfter frågan om anmälningar ska gå till huvudman före Skolinspektionen. Det är 
något styrelsen inte delar. Vi anser att det är bra med en utomstående myndighet som granskar så 
utbildningen och skolorna sköter sig. Skolinspektionen är också med detta en hjälpande hand till 
skolor som har problem. 

Motion G38 Betygsystemet har sina utmaningar och bygger på dåtidens kunskap hur mätning av 
utbildning gjordes. Vi delar motionärens mening att en översyn av detta behövs och en statlig 
utredning tittar på frågan där ett svar kommer i höst.  

Motion G39 I denna motion lyfter motionären vikten att få bättre lärare ut till skolor i förorterna. 
Vi delar motionärens uppfattning att ett behov av bra lärare behövs i de skolorna med större 
behov. Att koncentrera förstalärare satsningen till skolorna i ytterstaden tror vi inte löser dessa 
utmaningar. Vi behöver arbeta med bredare villkor för samtliga lärare i dessa områden för att få 
flera att vilja komma men också stanna kvar. 

 Motion G41 Motionären beskriver om den lagliga rätten en forskare och lärare har över sin 
forskning och att denna rättighet bör tas bort. Partidistriktets styrelse delar inte uppfattningen av 
att ändra denna lag. Forskare och lärare måste ha möjlighet till sitt eget arbete för att ständigt 
arbeta och utvecklas. Att lägga över ägandet av detta skulle kunna innebära både en ökade 
administration och en hämmande effekt av kreativt arbete. Här måste lärare och forskare ges 
frihet att själva äga sitt arbete. 

Motion G42 Motionären vill upprätta ett nationellt museum för utbildning. Frågan vad vi kan lära 
oss av att kunna se hur utbildning har utvecklats över tid kan vara många. När det handlar om 
utbildning så har många förändringar skett de senaste åren och fler förändringar kommer det att 
bli. Om kunskapen och historian av utbildning är av ett samhällsintresse så stort att ett museum 
behöver upprättas är partidistriktets styrelse inte lika säkra på. I utbildningssyfte för pedagoger 
och lärare kan det finnas visst intresse att kunna förkovra sig i dåtidens utbildning, men det 
viktigaste är att fortsätta arbetet med framtidens. Styrelsen ser inte behovet av ett museum idag. 

 

Avslag: G1, G2, G3, G4, G5, G7, G10, G24, G27, G28, G30, G37, G39, G41, G42 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: G6, G8, G9, G11, G12, G13, G14, G15, G16, 
G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G25, G26, G29, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G38, 
G40, G 43, G44, G45, G46 

Bifall:  



Utlåtande H 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Ulf Walther, Thomas Hammarberg, Emilia Bjuggren 

 

Rätten till ett tryggt och bra boende är avgörande för att uppnå jämlika förutsättningar i livet. Ett 
bra boende och var du bor påverkar möjligheten till en bra utbildning och arbete, samt skapar 
förutsättningar för en god hälsa och tillgång till sjukvård. Bostaden ska ses som en rättighet och 
inte som ett utfall av en persons köpkraft. Att bryta boendesegregationen och skapa 
uppväxtmiljöer som motverkar social och ekonomisk ojämlikhet är därför ett viktigt verktyg för 
att nå ett av socialdemokratins viktigaste mål – att skapa ett mer jämlikt samhälle som gynnar alla 
de som bor i landet.  

Det råder bostadsbrist i många delar av Sverige, men få platser har en lika allvarlig bostadsbrist 
som Stockholm. Därför sticker också frågan om bostäder ut när man frågar stockholmarna om 
vilka som är deras viktigaste politiska frågor, jämfört med när man ställer samma fråga till 
svenskarna generellt. Av den anledningen tycker distriktsstyrelsen att det är viktigt att Stockholms 
partidistrikt bidrar till att belysa och utveckla Socialdemokraternas bostadspolitik och vi har valt 
att samla de motioner vars uppfattning vi delar i en gemensam distriktsmotion till 
partikongressen. 

Distriktsmotionen lyfter de frågor som partidistriktets föreningar motionerat om inför 
partikongressen. Distriktsmotionen är därför inte en allomfattande text kring hur partidistriktet 
ser på alla delar av bostadspolitiken. På så vis blir det lätt för både partistyrelse och 
kongressombud att se vilka frågor som prioriterats av Stockholms partidistrikts medlemmar. Det 
underlättar också för vår kongressdelegation att på plats på kongressen veta vilka frågor som 
partidistriktet prioriterar att driva.  

Eftersom styrelsen föreslår att distriktet ställer sig bakom en samlad motion där förslag från 
motionerna tas med behöver styrelsen samtidigt formellt sett föreslå att de enstaka motionerna 
avslås. De motioner som styrelsen föreslår avslås till förmån för en samlad distriktsmotion men 
där motionernas förslag återfinns i distriktsmotionen är följande: H2, H3, H5, H6, H8, H11, H14, 
H15 samt H16. 

Från några av motionerna har styrelsen valt att lyfta in vissa delar av motionernas förslag i 
distriktsmotionen. Det gäller följande motioner och motiveras enligt följande:  

H1 Inför ett statligt investeringsstöd för att bygga fler idrottsanläggningar  

Styrelsen delar motionärernas problembeskrivning och analysen att det kan behövas statligt stöd 
för att bristen på idrottsanläggningar, liksom annan allmännyttig service, ska kunna mötas. Detta 
har också lyfts in i distriktsmotionen. Däremot tror inte styrelsen att det är nödvändigt att det är 
just riksdag och regering som utreder behovet av idrottsanläggningar utan detta kan med fördel 
göras av idrottsrörelsen eller någon lämplig myndighet. 

H4 Dags för - ”The Shift”!  

Styrelsen delar motionärernas ambition om att avskaffa hemlösheten och anser att The Shift är 
ett mycket välkommet initiativ. Detta omskrivs också i distriktsmotionen. The Shift är dock ett 
initiativ som har just städer som medlemmar varför styrelsen inte tycker att vi ska skicka en 
motion till kongressen med krav om en nationell anslutning. 



H10 Ny social bostadspolitik för jobb och bostäder för alla 

Styrelsen instämmer i att allmännyttan ska ha samhällsnytta som övergripande mål och detta 
återfinns i distriktsmotionen. I fråga om inrättande av ett statligt byggbolag konstaterar styrelsen 
att det är ett fåtal stora bolag som står för en stor del av bostadsbyggandet. I Stockholmsområdet, 
där byggkostnaderna är som högst kan det även konstateras att det saknas tillräcklig konkurrens 
på byggmarknaden. Det kan därför vara en idé att utreda frågan om att inrätta ett statligt 
byggbolag. Att inrätta ett sådant byggbolag lär vara förenat med stora kostnader, drifts- och 
konkurrensrättsliga utmaningar. Samtidigt kan vinsterna bli många, inte bara i fråga om att kunna 
pressa kostnaderna för nybyggnation, utan även för att stärka arbetares rättigheter och utveckla 
smarta och klimatanpassade byggmetoder. Däremot tror inte styrelsen det är bra att staten 
förvaltar bostäder. Detta skulle riskera att förskjuta ansvarstagandet bort från kommunerna. I 
frågan om markmonopolet delar styrelsen motionärens uppfattning så till vida att den regionala 
planeringen bör stärkas. Se mer om detta under H9 och H10. 

H12 Skapa hinder för fler utförsäljningar av allmännyttan 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att vårt parti behöver utveckla politiken för att 
skydda och värna allmännyttan. Detta har tydligt lyfts in i distriktsmotionen. Samtidigt värnar 
distriktsstyrelsen det kommunala självstyret och principen om att beslut ska fattas så nära 
medborgarna som möjligt. Därför menar styrelsen att det vore olyckligt att på något område 
besluta att kommunala församlingar ska kräva två tredjedelars majoriteter för att fatta beslut i 
några frågor. 

Det kommunala planmonopolet 

Motionerna H9 och H10 föreslår båda att bostadsplaneringen ska ligga på statlig nivå. Detta 
menar styrelsen vore olyckligt och yrkar därför avslag på detta. Idén om att frågor skulle lösas 
enklare eller bättre om beslut och ansvar centraliseras till statlig nivå har fått ett uppsving de 
senaste åren. Krav om en förstatligad skola såväl som en förstatligad sjukvård drivs av olika 
riksdagspartier. Styrelsen är dock inte övertygad om att mer centralisering automatiskt leder till 
mer jämlik politik. I grunden menar styrelsen att det är klokt att tillämpa subsidiaritetsprincipen, 
det vill säga att beslut fattas så nära medborgarna som det är möjligt. Det ökar människors 
inflytande över demokratiska beslut och gör att de kan anpassas till olika lokala förutsättningar.  

Det kommunala planmonopolet är grunden för en god och demokratisk stadsutveckling. I 
grunden är det rimligt att kommunerna ansvarar för markanvändningen inom kommunens gräns. 
Inte minst med tanke på att kommunen i hög grad också ansvar för välfärden. Det kommunala 
planmonopolet möjliggör dialoger och samråd som inkluderar invånarna att delta i 
stadsutvecklingen vilket är centralt för att stadens utveckling ska få legitimitet. Med detta sagt ser 
styrelsen också de problem som motionärerna avser att lösa. Alltför många kommuner, särskilt 
kring Sveriges storstäder, bygger allt för få bostäder. Kännetecknade för dessa kommuner är ofta 
har mycket obebyggd mark, att dess befolkning har höga inkomster och att skatteuttaget generellt 
är lågt. Ska bostadsbristen minska är det avgörande att alla kommuner bygger och att ingen 
kommun åker snålskjuts på andra. Det kan vara en idé att ge en statlig myndighet, såsom 
länsstyrelsen, ett utökat planerings- och samordningsuppdrag, utan att bryta planmonopolet. 
Därutöver kan det behövas någon form av tvingande system så att alla kommuner som avstår 
från att delta i bostadsförsörjningen i stället bidrar till kostnaden till de kommuner som tar sitt 
ansvar. Detta har styrelsen lyft fram i distriktsmotionen.  



För två motioner yrkar styrelsen avslag på motionerna i sin helhet. Det gäller motionerna H7 och 
H13.  

Gällande H7 delar inte styrelsen bedömningen att en regional allmännytta är det som är 
prioriterat för att kunna bygga fler bostäder. Det finns idag exempel på interkommunala 
samarbeten och när det inte byggs handlar det snarare om att viljan saknas. Stockholmsområdet 
lyfts särskilt i motionen och just i Stockholm finns definitivt ekonomiska muskler för 
allmännyttiga bolag i de fall att kommunerna vill bygga bostäder. Därför torde inte en regional 
allmännytta vara lösningen på bristen på byggande i Stockholmsområdet.  

Motion H13 behandlar både fastighetsskatten, ROT-avdraget och hemlöshet. Gällande 
skattefrågorna kommer de upp inom andra motionsområden och där yrkar styrelsen på andra 
uppfattningar än vad som förs fram i denna motion. Styrelsen föreslår därför avslag här till 
förmån för motionsbehandlingen under det andra området. Gällande fastighetsskatten hanteras 
den under område B och i partidistriktsmotion B101. Gällande ROT-avdraget föreslår styrelsen i 
klimatmotionen att avdraget görs om för att underlätta klimatanpassning och energieffektivisering 
och därmed blir neutralt i förhållande till ägda eller hyrda bostäder. 

För fyra motioner yrkar styrelsen avslag på motionerna i sin helhet. Det gäller motionerna H7 
och H13, H18 och H19. Motion H18 argumenterar för ett hyrestak på studentbostäder för att 
hyran på nyproducerade studentlägenheter är för hög. Vi delar helt uppfattningen om att det är 
orimligt att studenter ska kunna betala en hyra som motsvarar 50 % eller mer av studiemedlet. 
Ett hyrestak riskerar dock att kraftigt minska byggandet av studentbostäder, vilket vore mycket 
olyckligt. Istället ska vi arbeta för att höja studiemedlen och förstärkta investeringsstödet. Dagens 
investeringsstöd ges till den som bygger t.ex. studentlägenheter under förutsättning att 
hyreskostnaden hålls nere på en viss nivå och med högre nivåer av investeringsstöd kan man 
också sänka nivåerna för godkända hyresnivåer.  

Motionärerna till motion H19 vill att alla som fyllt 85 år ska ha rätt till en boendeform där det 
finns personal dygnet runt. Vi delar motionärernas frustration över situationen i äldreomsorgen 
och den ibland allt för snäva biståndsbedömningen. Vård och omsorgsboende är dock inte ett 
allmänt seniorboende utan just ett boende för den som har behov av vård och omsorg. Detta 
stöd ska ges till dem som behöver det oavsett om man uppnått åldern 85 eller ej, att ge en frisk 
90-åring en plats istället för en sjuk 75-åring är inte rimligt eller önskvärt. Men rätten till en plats 
på ett äldreboende för den som behöver det måste stärkas och därför driver vi hårt frågan om att 
biståndsbedömningen ska vara jämlik och rättssäker och att fler boenden för äldre – såväl 
behovsprövade som vanliga seniorbostäder – ska byggas. 

 

Avslag: H7, H9, H13, H18 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H10, H11, H12, 
H14, H15, H16 och H17 

Bifall:  



Utlåtande I 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Talla Alkurdi, Elinor Odeberg, Hanna Jokio, Anders 
Österberg 

 

Det är tydligt att hälso- och sjukvård är en fråga som engagerar partidistriktets medlemmar. 
Hälso- och sjukvårdens brister och styrkor har synliggjorts under den pågående coronapandemin 
och sjukvården kommer vara en aktuell politisk fråga för lång tid framöver. Det är därför positivt 
att partidistriktets medlemmar och föreningar skickat in så många välskrivna och angelägna 
motioner. 

Beredskap 

Fler motioner lyfter frågor som rör hälso- och sjukvårdens beredskap. På detta ämne har även 
partidistriktets styrelse tagit fram en förslagen motion till partikongressen. Motionerna I22, I23, 
I24 samt I36 lyfter alla behovet av att återinföra nationella beredskapslager för sjukvårdsmateriel 
såsom skyddsutrustning samt för läkemedel. Motion I24 och I36 lyfter även att kraven vad gäller 
lagerhållning av sjukvårdsmateriel och läkemedel behöver tydliggöras för regioner och 
kommuner. Styrelsen delar helt bilden att lagerhållning av sjukvårdsmateriel och läkemedel i 
Sverige behöver öka. I styrelsens motion kring sjukvårdens beredskaps föreslås därför 
återinförandet av nationella beredskapslager samt tydligare krav på lagerhållning för regioner och 
kommuner. Motion I26, I35 och I42 lyfter båda den förödande effekt som avregleringen av 
apoteksmarknaden haft för Sveriges läkemedelsförsörjning. I samband med avreglering tog 
Apoteket AB:s ansvar för läkemedelsförsörjning bort, tanken var att marknaden skulle sköta detta 
på egen hand. Effekten har blivit en kraftigt försämrad läkemedelsförsörjning samt minskad 
lagerhållning av receptbelagda läkemedel på apoteken. Styrelsen föreslår därför i den förslagna 
beredskapsmotionen att apoteket återförstatligas samt att lämplig myndigheten ges ansvar för att 
säkra läkemedelsförsörjningen. Motion I28 föreslår att man ska undersöka inrättandet av en 
nordisk vaccinfabrik samt produktion av skyddsutrustning. Styrelsen delar bilden att coronakrisen 
visat på sårbarheten i den globala handeln av läkemedel och skyddsutrustning. I styrelsens förslag 
till motion om sjukvårdens beredskap föreslås därför att Socialdemokraterna undersöker 
möjligheten till nordisk produktion av läkemedel och sjukvårdsmateriel. Motion I31 lyfter 
behovet av att tydliggöra privata aktörers roll i sjukvården vid allvarliga händelser och höjd 
beredskap. Styrelsen delar bilden av att det krävs tydligare regleringar i regionernas och 
kommunernas avtal med privata aktörer, något som Socialdemokraterna även drivit i Region 
Stockholm. Styrelsen anser däremot inte att detta är en fråga som bör regleras på statlig nivå och 
som lämpar sig för ett tilläggsdirektiv i en pågående utredning. Styrelsen menar att denna fråga 
bäst hanteras genom att regioner och kommuner ställer tydliga krav i sina avtal med privata 
aktörer. Motion I32 lyfter behovet av att stärka den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna 
samt att statliga medel bör avsättas för detta. Styrelsen delar helt denna uppfattning och föreslår 
även detta i den föreslagna beredskapsmotionen. 

  

Marknadsstyrning och jämlik vård 

Motionerna I19-I21 lyfter alla hur kravet på obligatoriskt vårdval med fri etableringsrätt för 
vårdbolag har fått negativa konsekvenser för vården. Styrelsen delar bilden att det obligatoriska 
vårdvalet lett till en ojämlik etablering av nya vårdcentraler samt att friskare och mer välbeställda 



patienter gynnats på bekostnad av de med större vårdbehov. I styrelsens förslag till motion om en 
behovsstyrd hälso- och sjukvård föreslås därför bland annat att kravet på obligatoriskt vårdval 
slopas samt att etableringskontroll införs i den skattefinansierade sjukvården. Motion I33 lyfter 
problemen med framväxten av nätläkarbolagen och hur denna vård leder till en prioritering av de 
med mindre vårdbehov samtidigt som studier visar på att nätläkarna inte avlastar den övriga 
sjukvården. Styrelsen delar motionärens mening att förslagen från utredningen ”Styrning för en 
mer jämlik vård” bör implementeras vilket bland annat innebär krav på nätläkarna att kunna 
tillhandahålla fysisk vård. Styrelsen föreslag i motionen om en behovsstyrd sjukvård går därför 
helt i linje med motionärens. Motion I34 lyfter att framväxten av ett parallellt vårdsystem för de 
med privata sjukvårdsförsäkringar strider mot hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform. 
Styrelsen delar fullt ut denna bild. Däremot menar vi att denna fråga inte i första hand behöver 
hanteras i partistyrelsen likt motionären föreslår. Istället föreslår styrelsen i motionen om en 
behovsstyrd vård att hälso- och sjukvårdslagen tydliggörs på denna punkt samt att regionerna i 
sina avtal med privata vårdgivare förbjuder att privata vårdgivare tecknar separata avtal med 
försäkringsbolag. 

Tandvård 

Motionerna I1, I8, I10 och I40 lyfter alla att finansieringen av tandvården i ökad utsträckning bör 
likställas med hälso- och sjukvården. Styrelsen håller med om att tandvården bör finansieras 
solidariskt genom skattemedel för att åstadkomma en mer jämlik tandhälsa. Styrelsen har därför 
tagit fram ett förslag på motion till partikongressen med ett sådant förslag. Motionerna I43 och 
I46 lyfter fram tandhälsan för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vi delar att 
motionärernas vilja att säkerställa att behovsanpassade insatserna för dessa barn, vilket kan ske på 
många olika sätt och från olika insatser. Styrelsen ser fler patientgrupper som behöver riktade 
insatser för att tillgodose god tandhälsa och menar att inför partikongressen hålla partidistriktets 
förslag på tandvårdsreform på mer generell nivå. 

Övriga frågor 

Motion I25 föreslår att Socialdemokraterna ska driva frågan om en förstatligad sjukvård. Styrelsen 
tror inte att ett förstatligande av sjukvården skulle vara en mirakellösning för sjukvården och ser 
ett flertal risker med en sådan reform. Dels har inte minst coronakrisen visat på bristerna i 
samarbetet mellan den regionala primärvården och den kommunala omsorgen. Skulle 
primärvården drivas av staten skulle sannolikt detta samarbete försvåras än mer. Det finns även 
en stor vikt i att vårdcentralerna har en förankring i lokalsamhället och god samverkan med 
exempelvis skolor och civilsamhälle, något som sannolikt skulle bli betydligt svårare om 
sjukvården förstatligades. Vidare menar vi att det är av demokratisk vikt att beslut fattas nära 
invånarna. Genom att regionerna driver sjukvården ges invånare, vårdpersonal och olika 
organisationer möjlighet att påverka politiken regionalt och väljarna får möjlighet att rösta bort de 
styrande regionpolitikerna vid nästa val. Skulle all hälso- och sjukvård drivas från Stockholm 
skulle närheten till besluten för invånare i stora delar av landet bli långt. Däremot håller styrelsen 
med om att den statliga styrningen av sjukvården på vissa områden behöver öka. Det gäller till 
exempel möjligheten att fördela resurser såsom skyddsutrustning, läkemedel och möjligtvis även 
personal mellan regionerna vid kris. De problem som finns med stora geografiska skillnader i 
sjukvården menar styrelsen löses bäst genom mer resurser till sjukvården, kommunalutjämning 
samt insatser för att klara sjukvårdens kompetensförsörjning i hela landet. Att beslut över 
sjukvårdens utformning centraliseras till Stockholm kommer inte lösa problemen men brist på 
personal och resurser i sjukvården.   Motion I27 pekar även på bristande lagerhållning av 



sjukvårdsmateriel och läkemedel i regionerna och föreslår tillsättandet av en utredning kring ökad 
nationell styrning av sjukhusvården och ett förstatligande av universitetssjukhusen. Styrelsen 
håller med om att lagerhållningen av sjukvårdsmateriel och läkemedel varit bristfällig och att det 
finns behov av att återinföra nationella beredskapslager samt ge staten tydligare mandat att 
fördela resurser mellan regionerna. Därför föreslår styrelsen förslag på detta område i den 
beredskapsmotion som tagits fram. Att staten ska vara huvudman för sjukhusen eller 
universitetssjukhusen är vi däremot tveksamma till. En sådan modell skulle riskera att skapa ett 
stuprör mellan primärvården och sjukhusvården. Redan idag fungerar samverkan mellan 
exempelvis vårdcentralerna och sjukhusen dåligt. Att låta staten driva sjukhusen medan 
regionerna fortsatt ansvarar för primärvården och kommunerna för omsorgen skulle skapa ett 
ännu mer fragmenterat vårdsystem med risk att patienter med stora vårdbehov faller mellan 
stolarna. Motion I3 och I10 föreslår att en statlig utredning om möjlighet till dödshjälp ska 
tillsättas. Styrelsen menar att det finns uppenbara risker med att tillåta aktiv dödshjälp inom 
sjukvården. Statens medicinska och etiska råd (SMER) har i en kunskapssammanställning om 
dödshjälp visat på att det är svårt att bedöma sjukdomsförloppet för patienter som begär 
dödshjälp och att det är relativt vanligt förekommande att patienten lever längre än väntat. Vidare 
visar SMER att en vanlig anledning till dödshjälp är att patienten inte vill vara en börda för sin 
omgivning samt att patienter som efterfrågar dödshjälp i större utsträckning än befolkningen i 
stort lider av depression när de tar detta beslut. En legalisering av dödshjälp skulle därmed kunna 
leda till att människor väljer att avsluta sitt liv trots att deras sjukdomssituation senare skulle 
kunna förbättras, för att man känner sig pressad av omgivningen eller för att man vid 
beslutstillfället är deprimerad. I Sverige finns dessutom redan idag möjlighet för patienten att säga 
nej till livsuppehållande behandling. Repskapet har även vid årsmötet i juni röstat nej till förslag 
om att utreda införandet av dödshjälp i Sverige. Motion I2 föreslår att blodgivare ska få en 
skattereduktion på 3000 kronor, 50 procent lägre avgift i kollektivtrafiken och 500 kronor till 
massage/SPA, detta för att uppmana fler att bli blodgivare. Styrelsen delar bilden att fler behöver 
bli blodgivare för att säkra tillgången till blod i hälso- och sjukvården. Däremot anser vi att detta 
kan göras på andra sätt såsom i form av ökade informationsspridning. Vi anser även att det vore 
att detaljstyra en eventuell utredning kring förmåner för blodgivare att låsa fast sig vid de exakta 
siffror som motionen anger. Motion I6 lyfter problem med bristande kunskap kring nutrition 
inom vård och omsorg. Styrelsen delar bilden att det är viktigt att personalen har god kunskap 
kring nutrition för att förebygga ohälsa och sjukdom för patienter och brukare. Däremot är 
styrelsen tveksam till en del av de förslag som motionen tar upp såsom att lagstifta om frågan, att 
inrätta en ny medicinsk specialitet kring nutrition samt att tillsätta en utredning. Istället behöver 
troligen fortbildningsinsatserna riktat mot personal stärkas och eventuellt bör kommuner och 
regioner ställa tydligare krav på tillgång till rätt kompetens i avtal med vård- och omsorgsgivare.  
Motion I18 föreslår en utredning kring införandet av läkare och sjuksköterskor specialiserade på 
äldres behov. Redan idag finns sådana specialistutbildningar där läkare kan utbilda sig till 
specialister i geriatrik (åldrandets sjukdomar) och sjuksköterskor kan läsa specialistutbildning med 
inriktning kring vård för äldre. Vårdcentraler har även redan idag möjligheten att anställa dessa 
specialister. Däremot anser styrelsen att regionerna måste verka för fler utbildningsplatser för 
geriatriker och sjuksköterskespecialister med inriktning mot vård för äldre. Motion I17 föreslår 
att Socialdemokraterna verkar för en lag som förbjuder omskärelse av minderåriga pojkar. 
Omskärelse av pojkar är ett relativt enkelt ingrepp som innebär en mycket liten risk för 
komplikationer om denna utförs av utbildad personal. Om omskärelse av pojkar skulle förbjudas 
skulle detta sannolikt leda till att många pojkar får ingreppet utfört utanför hälso- och sjukvården 
av personer som saknar rätt kompetens, detta skulle leda till stora risker för pojkarna. Styrelsen 
anser därför att omskärelse av pojkar fortsatt bör vara tillåtet.   Motion I9 föreslår en satsning på 



utökat friskvårdsbidrag och fler friskvårdstimmar för offentligt anställda. Även om styrelsen delar 
andemeningen i motionen menar vi att detta är en avtalsfråga och att det måste vara upp till 
fackförbunden att välja vilka frågor de prioriterar i avtalsförhandlingarna med arbetsgivarna. 
Kanske vill fackförbunden prioritera en satsning på friskvård, kanske är de fackliga medlemmarna 
mer intresserade av bättre löner, arbetstider eller arbetsmiljö. 

Motion I44 innehåller förslag om att massagebranschen ska knytas till den regionfinansierade 
hälso- och sjukvården för att motverka människohandel. Styrelsen ser arbetet mot sexhandel som 
något väldigt angeläget. Dock tror vi inte att problemen skulle försvinna bara för att hela 
branschen skulle bli skattefinansierad. Styrelsen anser också att skattemedel som är avsedda till 
hälso- och sjukvården ska gå till det dom är avsedda för och yrkar därför avslag på motion I44. 

Motion I48 handlar om att möjliggöra journalföring av blodgrupp. Att journalföra blodgrupp för 
alla kan riskera att man missar det viktiga i att alltid testa blodgrupp och blodets kompabilitet när 
så behövs. Av den anledningen föreslår styrelsen att motionen avslås  

Psykiatri, psykisk ohälsa och beroende 

Ökningen av psykisk ohälsa kallas idag coronapandemin ”tredje våg”. Detta gäller inte minst för 
riskgrupper som äldre som tvingats leva i isolering under lång tid. Det gäller även vårdpersonal 
och patienter som tillfrisknat efter covid-vård, där många lider av PTSD-symptom. Samhället har 
genomgått en stor prövning när social distansering praktiserat och arbetslöshet och utsatthet 
ökat. Men den psykiska ohälsan var en växande folkhälsoutmaning långt före coronapandemin. 
Därför glädjes styrelsen åt de välskrivna motioner som inkommit på psykiatrins område. 

Psykiatri och psykisk ohälsa 

Gemensamt för flera motioner är att de lyfter konsekvenserna av Psykiatrireformen 1995 (”Psyk-
Ädel”) som inneburit att en dramatisk minskning av antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin. 
Ambitionen att kommunerna skulle ta om hand patienterna istället för att främja ett mer 
självständigt liv har inte infriats. Detta är en mycket viktig fråga då det drabbar en mycket sårbar 
grupp. Styrelsen vill därför besvara motionerna I13 och I16 och ta med det i linjemotionen om 
psykiatrin. Även motionerna I38 och I39 som pekar på behovet av en sammanhållen vård och 
behandling och ett samordnat ansvar mellan kommuner och regioner, med bland annat 
Norrtäljemodellen som förebild, har beaktats i partidistriktsmotionen. Styrelsen delar 
uppfattningen att psykiatrin kräver mer resurser och sänkta trösklar i enlighet med motion I15. 

Äldres psykiska hälsa är inte långt ifrån tillräckligt uppmärksammat område. Motion I14 tar upp 
viktiga frågeställningar som satsningar på äldrepsykiatrin och behovet av att se hur äldres psykiska 
mående kräver särskild kompetens inom vården och omsorgen. Att-satsen lyder att en nationell 
kvalitetsplan tas fram, vilket är bra, men styrelsen anser att det inte i första hand är fler 
utredningar som behövs, utan faktiska satsningar på första linjens psykiatri och äldrepsykiatrin, 
som även motionären lyfter. Styrelsen har i linjemotionen understrukit behovet av fler 
äldrepsykiatriska vårdplatser. 

Motion I12 lyfter behovet av en stärkt eftervård. Motionen som inskickats är exakt likalydande 
med en motion som redan tidigare lagts av den socialdemokratiska gruppen i regionfullmäktige 
och är således redan partidistriktets politik. Men styrelsen föreslår representantskapet att bifalla 
motionen för att visa att eftervården är en nationell angelägenhet och att frågor om kvinnors 
reproduktiva hälsa behöver lyftas på kongressen. Det är viktigt att fortsätta trycka på för en bättre 
förlossningsvård i allmänhet och en bättre eftervård i synnerhet. 



Motion I17 kommer med ett förslag om ett mentalt friskvårdsbidrag för psykoterapi. Intentionen 
är god och nytänkande, men har tyvärr vissa baksidor. Dels är friskvårdsbidragens omfattning en 
kollektivavtalsfråga som kan gå ut över löneökningar eller arbetstidsmått, dels träffar reformen 
bara personer som arbetar. Styrelsen menar att det snarare krävs krav på arbetsgivare att ha en 
hälsosam arbetsmiljö och schemaläggning som ger möjlighet till återhämtning och att satsa mer 
på företagshälsovårdens förebyggande uppdrag. Framförallt menar styrelsen att resurser som 
avsätts för ett eventuellt mentalt friskvårdsbidrag gör mer nytta i första linjens psykiatri, som alla 
medborgare ska ha tillgång till efter behov. Därför föreslår styrelsen representantskapet att avslå 
motionen med hänvisning till linjemotionens skrivningar om första linjens psykiatri. 

Motionärerna tar upp en mycket viktig fråga nämligen hur klass samspelar med tillgången till vård 
och risken för att insjukna i psykisk sjukdom. Vi ser genomgående i sjukvården att personer med 
låg socioekonomisk status har högre risk att dö i livshotande sjukdomar som cancer och hjärt-
kärlsjukdom. Personer med psykisk sjukdom har ännu högre risk att drabbas av somatiska 
sjukdomar. Personer med schizofreni har som exempel nästan tjugo års kortare medellivslängd, 
ofta på grund av somatiska följdsjukdomar. Men emedan hälsoklyftorna inom den somatiska 
vården är välkända, är hälsoklyftorna inom den psykiatriska vården inte lika belysta. Det finns 
också ett kvarsläpande stigma kring psykisk sjukdom som behöver lyftas. 

Styrelsen instämmer i att den utredning som motionärerna efterlyser behövs och skulle kunna 
bidra till en mer jämlik psykiatrisk vård. Styrelsen yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Styrelsen delar helt motionärernas uppfattning i motion I41 att stödet till psykiatrin behöver 
skalas upp – detta var tydligt redan innan pandemin men är desto mer kritiskt nu då många 
befarar att det byggts upp en vårdskuld av psykiskt lidande som sorgen efter nära anhöriga, 
PTSD, ångest eller depression. Det ges redan idag riktade stöd till psykiatrin och att-sats ett får 
därmed anses besvarad. Den viktiga frågan är snarare att skala upp detta stöd i enlighet med 
befolkningens behov. Stödhundar har visa sig ha varit ett gott terapeutiskt stöd som bör tillämpas 
mer inom vård och omsorg. Styrelsen anser dock att denna fråga drivs bäst som en 
kommunal/regionalpolitisk fråga här i Stockholm än som en partikongressfråga. 

Beroende 

Motion I4 lyfter olika typer av frågor som berör individer med substansbrukssyndrom.  
Majoriteten av de som någon gång testar en drog utvecklar inte en beroendesjukdom som 
behöver behandlas. Motionären föreslår att narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras. Senast 
augusti 2019 så gick vår statsminister ut och berättade att konsumtionen av narkotika är som 
störst i välbärgade områden och dessutom göder den gängrelaterade kriminaliteten. Styrelsen tror 
inte heller att en lösning på frågan skulle vara att subventionera medel och överklassens 
lyxkonsumtion av narkotika. Styrelsen yrkar avslag på till förmån för eget förslag i 
partidistriktsmotion på område I.  

Sprututbytesmottagningar för personer med beroendesjukdom visar på goda resultat enligt 
forskningen och där delar styrelsen motionärens syn. Målgruppen i behov av kontakt med en 
sprutbytesmottagning behöver ofta ha skademinimerande insatser från vårdens sida - trösklarna 
in till mottagningarna är låga och även det är en viktig aspekt i beroendevården. Inom vissa 
mottagningar arbetar man med behandling av hepatit C som en viktig del i att uppnå FN:s 
målsättning om att hepatit C ska vara utrotat till år 2030. Motionären föreslår vidare att 
missbruksvården ska ha en huvudman och att denna ska vara landets regioner. Frågan om hur 
missbruksvården - både den medicinska som idag erbjuds inom regionen och den psykosociala 



som idag erbjuds inom kommunerna - ska vara organiserad är en mycket komplex fråga som 
kräver en hel del eftertänksamhet. Styrelsen delar motionärens andemening om att vården 
behöver organiseras annorlunda då personer med komplex beroendeproblematik och en utbredd 
psykisk ohälsa hamnar “mellan stolarna” och löper risk att inte få den vård som behövs. Att 
regioner och kommuner har valt att organisera sig på ett visst vis - inte sällan i stuprör - ska inte 
drabba den enskilde.  

Just nu pågår en utredning på initiativ av regeringen som ska vara färdigställd i november 2021 
och utredningen ska undersöka samt ge förslag på just hur samverkan kan förbättras, både mellan 
huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman. Utredaren ska också föreslå hur 
ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman och analysera för- och 
nackdelar med en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke. Vidare ska 
utredaren föreslå hur vården och omsorgen för personer med samsjuklighet kan bli mer 
patientcentrerad och lämna förslag som syftar till att stärka individens ställning med mera. 
Styrelsen vill därför inte bifalla att-satsen då den riskerar att skapa en inlåsningseffekt utan vill 
avvakta ytterligare ställningstagande efter pågående utredning som snart är färdigställd. 
Motionären föreslår att injektionsrum ska vara på försök i någon av storstadsregionerna. 
Injektionsrum i sig har fått blandade reaktioner från både forskare och läkare. Styrelsen bedömer 
att att-satsen inte ska vidare till kongressen då motionären lägger fokus på storstadsregionerna. 
Styrelsen yrkar därför avslag till förmån för sin egen partidistriktsmotion. 

Motion I5 behandlar frågan om spelberoende och dess vårdformer. Sedan den 1 januari 2018 har 
landet socialtjänster ett delat ansvar med regionerna att arbeta med personer som fastnat eller 
riskerar att fastna i ett hazard spelsyndrom (spel om pengar) och därmed får personer med 
spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med substansbrukssyndrom (alkohol 
och droger). För att klara de utmaningar som målgruppen har så krävs det inte bara att det är 
kommunerna och regionerna som tar sitt ansvar - hela samhället behöver aktivt arbeta med 
stödjande insatser och inte uppmuntra till spelande. Därutöver föreslår motionären att en 
omfattande utredning ska tillsättas för att utreda direktiv och bättre behandlingsformer för 
spelberoende. Personer som har spelberoende ska erbjudas exakt samma vård som de med 
alkohol eller drogberoende. KBT och motiverande samtal är den behandlingsform som har visat 
sig ha bäst effekt på spelberoende. Därför behöver spelreklam förbjudas och styrelsen föreslår att 
avslag till förmån för partidistriktsmotion. 

Idag finns metoder för att begränsa det egna spelandet. Den som anser sig behöva kan pausa sitt 
spelande via olika hemsidor som blockerar spelaren på antingen ett par månader eller tillsvidare. 
En avstängning går inte att ångra, ändra eller avsluta i förtid och anses som ett effektivt medel för 
den som är spelberoende då online poker och online kasino är överrepresenterade inom 
spelberoende. Spelbolagen måste kontrollera gentemot avstängningssidan (spelpaus.se) varje gång 
en person registrerar sig eller loggar in för spel. Att sätta en gräns / vecka för hur mycket varje 
individ i Sverige får spela för att anse vara ett för stort ingrepp på befolkningens rättigheter när 
syftet bara uppnår 2,9% av befolkningen (2,9% av befolkningen klassas som att de har någon typ 
av spelproblem enligt Folkhälsomyndigheten). Mot bakgrund av detta så yrkar styrelsen avslag. 

 

Avslag: I2, I3, I7, I11, I29, I30, I37, I43, I41, I44, I45, I46, I48 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: I1, I4, I5, I6, I8, I9, I10, I13, I14, I15, I16, I17, 
I18, I19, I20, I21, I22, I23, I24, I25, I26, I27, I28, I31, I32, I33, I34, I35, I36, I38, I39, I40, I42 



Bifall: I12, I47 



Utlåtande J 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Lowe Anderzon, Anders Göransson, Daniel Vencu Velasquez 
Castro, Sultan Kayhan 

 

Många motioner rör trygghetssystem såsom a-kassa och sjukförsäkring men också andra 
välfärdssystem som bygger vårt samhälle, såsom barnbidraget. Därför har styrelsen valt att föreslå 
en partidistriktmotion på området, J101, där många av förslagen återfinns. Mot den bakgrunden 
avslås de motionerna. En del motioner har också förslag om ett politiskt jämlikhetsmål, likt det 
som LO föreslagit. Det tycker styrelsen är en god idé och har valt att ha med som förslag i 
partidistrikt B101, ekonomi. På samma sätt återfinns paridistriktmotion om klimat och pensioner. 

Motioner som rör områden som inte täcks in i någon partidistriktsmotion återfinns nedan. 
Motion J2, J5 och J4 tar upp frågan om hemlöshet och fattigdom. Fattigdom och klassamhället är 
socialdemokratins största fiende. Vi står upp för alla de som lämnas utanför och jobbar dagligen 
för att uppnå ett jämlikt samhälle. Vi tror dock inte att upplåtelse av mark till förmån för, det 
motionären kallar, behövande/fattiga är rätt väg att gå. Det är inte heller upp till SAP att definiera 
vilka som anses vara fattiga. Detta ska fortsatt mätas utifrån levnadsstandard, inkomst och med 
enbart socioekonomiskt svaga individer. 

Hemlösheten i Sverige ökar och enligt Socialstyrelsens senaste siffror lever det idag 33 000 
människor i hemlöshet i hela landet. Det är oroväckande siffror och tidigare var hemlöshet ett 
storstadsfenomen men har på senare år påverkat mindre kommuner. Därför är det viktigt att 
varje kommun har ett uppsökande arbete för kartläggning och riktade insatser för att motverka 
hemlöshet. Det behöver vara insatser som stöttas av regeringen och där kommuner inte lämnas 
ensamma i arbetet och därför behövs det en nationell strategi för detta. Men situationen ser olika 
ut i alla kommuner och vi tror att det kommunala självstyret är viktigt att beakta i frågan om 
hemlöshet och bostad. Vad gäller ”social dumpning” är det oroväckande rapporter som flutit upp 
till ytan och alla kommuner bär ett stort ansvar i att inte göra detta till rutin. Därför är det 
tacksamt att regeringen nu ska kartlägga detta. Vi tror dock inte att det går att förbjuda detta 
förbjuda detta medför risker som att människor med viss socioekonomisk status hindras från att 
storstadsperspektiv som inte är applicerbar i mindre kommuner. Då blir risken att mindre 
kommuner inte når sina mål till följd av bristande resurser. Detta kan vara möjligt om resurser 
riktas åt det ändamålet för att kommunerna ska mäkta med. Mot bakgrund av ovanstående 
föreslår styrelsen att motion J2, J5 och J4 avslås. 

Motion J3 vill se en handlingsplan för kooperativ. Kooperativ är en god tanke som bygger på det 
aktiva valet att ingå i något större som oftast bidrar samt genererar till något gott och 
medlemsägt. Däremot är inte kooperativ immuna mot kapitalism eller vinstjagande. Ett 
kooperativ kan agera lika illa som ett vinstdrivande företag förutsatt att medlemmarna godtar 
välfärden, givet för alla socialdemokrater. Vi tror dock inte att partistyrelsen ska rikta fokus på 
hur kooperativa kan bedriva välfärdsverksamhet utan snarare hur vi stärker välfärden. Må så 
hända att partistyrelsen eller kommuner och regioner runt om i landet finner det lämpligt att satsa 
på kooperativ, men då behöver välfärdens kvalité och förbättring vara i fokus. Därför föreslår vi 
att motionen avslås. 

Äntligen har barnkonventionen blivit lag i Sverige och motion J6 vill stärka barns rätt till skydd 
vid vårdnadstvister! Men vi har fortfarande en lång väg framför oss. Implementeringen av den 
nya lagen har varit bristfällig och än idag är det många instanser som inte följer som dömer i 



frågor om barn. Vi tror även att den attitydförändring som efterfrågas snarare handlar om otydlig 
lagstiftning som nu barnkonventionen reglerar. Vi håller med om att föräldrabalken behöver ha 
tydligare skrivningar vad gäller barnets rättigheter, men tror delar inte motionärernas förslag till 
lösningar. Därför föreslår vi att motionen avslås. 

Motion J7 lyfter ett perspektiv som ibland saknas, men faktum kvarstår att det dessvärre alltid 
kommer finnas de som inte kommer kunna tillgodogöra sig ett arbete fullt ut och det behöver vi 
räkna med i samhället. 31,1 miljarder är även en uppskattad beräkning som självklart kommer 
variera för varje år. Vi tror sjuk och aktivitetsersättningen är viktig för många människor, och 
föreslår att motionen avslås. 

Den svenska modellen skulle aldrig fungera utan starka fackföreningar, och en allmän a-kassa så 
som föreslås i motion J8 och J14, skulle riskera den modellen. Det är inte rimligt att ha ett system 
där facken urholkas på sina försäkringar och att staten tar över ansvaret. Det riskerar att ge 
ytterligare argument för politiker som vill luckra upp i LAS att ta mer makt från den svenska 
modellen och internalisera arbetsmarknaden på statlig nivå. Dessutom är inbetalningen av a-
kassan relativt låg, om än mycket pengar för vissa grupper. Men trots det relativt låg i förhållande 
till medellönen i Sverige. Vi har redan sett vad som händer när a-kassan bryts från 
fackföreningsrörelsen, att ta ett ytterligare steg i den riktningen genom att i praktiken förstatliga 
försäkringarna förlorar facken mycket av sina grundvärden. Det är inte heller önskvärt att se på 
andra länder då det visserligen inneburit en grundsäkerhet som inte alla har i Sverige, men ett 
sämre utgångsläge för facken. Med bakgrund av ovanstående föreslår vi att J8 och J14 avslås. 

Motion J9 lyfter viktiga aspekter vad gäller arbetsgivaravgifter och försäkringar, men på en nivå 
som vi inte tycker lämpar sig för en partikongress. I partidistriktsmotion J101 lyfts delar av 
motionens andemening in och vi föreslår att motion J9 avslås. 

J12 och J13 lyfter båda ett problem som även regeringen påtalat. Regeringen återinförde detta 
men det togs bort när M/KD budgeten röstades igenom. Trots att detta aldrig återinfördes står 
Socialdemokraterna för detta idag och det är därmed inte en fråga vi behöver driva på. De dåliga 
arbetsvillkor som är verklighet för många människor i vårt land måste få ett slut. Vi vill tacka för 
att problemet lyfts i motion J15 och att det finns ett engagemang för alla de som har otrygga 
anställningar. Andemeningen är god och vi håller med om att det behöver finnas mer trygghet för 
alla arbetstagare på svensk arbetsmarknad. Dock riskerar dessa förändringar i sjukförsäkringar 
och arbetsmarknaden i stort att cementera de dåliga arbetsvillkor som råder. Vi ska inte ha 
otrygga jobb i Sverige och alla ska ha lika grundskydd på jobbet. Därför vill styrelsen avslå 
motion J15. 

J16 handlar om sjukförsäkringen. Vi vill tacka för den här välskrivna motionen och dess bristande 
kunskap eller för få resurser hos Försäkringskassan. Allt för många rapporter om hur människor 
som är i behov av sjukpenning nekats detta har presenterats och så ska det inte fungera i Sverige. 
Men att ha någon form av sjukpenningsamnesti för alla som fått det nekat från 2015 är 
rättsosäkert. Dels går det inte att bevisa vilka fall som har fått det nekat på rättsosäkra grunder 
men det går inte heller att särbehandla vissa grupper enbart baserat på rapporter som lyckats nå 
medias uppmärksamhet. Dock vill vi vara tydliga med att det såklart är oroväckande att detta har 
hänt. Därför behöver vi alltid se till att sjukpenningen samt lagstiftningen är tydlig och att statliga 
instanser får tydliga riktlinjer om vad som förväntas och hur arbetet ska utföras. 

Motion J17 handlar om villkoren för enskilda näringsidkare. Det är inte lätt att vara frilansare i 
någon bransch. Det är alldeles uppenbart att många människor har påverkats negativt av 



coronakrisen, det har vi varit inställda på. Det ska aldrig vara acceptabelt att människor lämnas 
utanför till följd av restriktioner i system. Därför ser vi det som mer lämpligt att motionen skulle 
ta upp förändringar i reglerna för a-kassan istället för att staten enkom ska vara ansvarig för hur 
dessa ska känna trygghet, samtidigt som den stora majoriteten människor är arbetstagare och att 
det fortsatt är rimligt att utgångspunkten i systemen handlar om arbetstagare. Det är inte heller 
hållbart att göra förändringar till förmån för fåtalet, om än deras situation är beklaglig. Däremot 
bör det finnas fackförbund som kan ta in dessa personer för att kämpa för deras rättigheter likt 
arbetstagares. Mot denna bakgrund föreslår vi att motionen avslås.  

Motion J25. Vi delar motionärernas oro över sjukförsäkringen. Regeringen har redan idag infört 
att den försäkrade ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot 
arbete hos den arbetsgivare de har, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt 
förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet. Vi är överens om att mer 
måste göras och att vi behöver reformera sjukförsäkringen. Vi avslår dock motionen till förmån 
för partidistriktsmotionen. 

Motion J26 lyfter det faktum att en ägd bostad bör vara undantagen som tillgång vid en 
bedömning efter ansökan om försörjningsstöd. Socialtjänsten är i sitt arbete beroende av 
individuella bedömningar och även en persons ägda bostad behöver ingå i bedömningen om rätt 
till försörjningsstöd. Dock är dagens bostadsmarknad tuff på många håll i landet varpå det kan 
vara mycket svårt att hyra en bostad om du tvingas sälja din ägda bostad samtidigt som du ska 
delta i rehabiliterande åtgärder för att kunna återgå i självförsörjning. En bostad kan också tyckas 
vara en grundläggande trygghet för att en människa ska orka arbetsträna/ha praktik eller annan 
sysselsättning. Att utreda frågan vidare är ett förslag som kan ge nya underlag vid socialtjänstens 
bedömning och förhoppningsvis fördjupade bedömningar när socialtjänsten undersöker just 
bostadsfrågan. Styrelsen yrkar därför bifall till motionen 

Motion J27 beskriver ekonomiska situationen för familjer där barn har ett växelvist boende. Vi 
delar motionärens uppfattning om att barn måste garanteras en god levnadsstandard. 2018 
infördes en ny reform som innebär att underhållsstöd till föräldrar med barn som bor växelvis ska 
tas bort helt fram till 2021 och ersättas med ett nytt bostadsbidrag. Reformen syftade till att 
justera tidigare regler som inte gav likvärdiga ekonomiska förutsättningar vid växelvist boende. 
Regeringen gav i uppdrag att utreda effekten av reformen. ISF rapport 2020:10 visar att 
majoriteten av ensamstående föräldrar som blir av med underhållsstöd får ett lägre ekonomiskt 
stöd efter reformen. Störst ekonomiska konsekvenser får föräldrar med många barn och föräldrar 
med lägre inkomst. Det drabbar också fler kvinnor än män; i genomsnitt innebär det en 
minskning med 870 kronor i månader för kvinnor och 500 kronor för män. Ur ett jämlikhets, 
jämställdhets och barnrättsperspektiv är detta inte rimligt. Vi bifaller motionen om att förtydliga 
lagstiftningen så att föräldern med större ekonomiskt utrymme betalar underhållsstöd vid växelvis 
boende. 

J28 Hemrustningslån ska göras om till behovsprövat bidrag.Vi delar motionärernas bild av att 
situationen för nyanlända blir snabbt ohållbar när de behöver ta ett lån för att ha tillgång till 
nödvändigheter som säng, soffa och dylikt. Hemrustningslånet infördes i samband med 90-
talskrisen och CSN fick ansvaret från kommunerna. Det kan lätt bli en börda för nyanlända när 
lånet inte kan betalas tillbaka till följd av arbetslöshet och en otrygg boendesituation. Det blir 
heller inte gynnsamt att ha ett system där det ekonomiska biståndet som kan beviljas från 
kommunerna finansierar återbetalningen av en statlig skuld. Vi är positiva till ett behovsprövat 
bidrag med samma kriterier som regleras i förordning (1990:1361). 



 

Avslag: : J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J26 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: J1, J10, J11, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25 

Bifall:  



Utlåtande K 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist, Mattias Vepsä, Catharina 
Piazzolla 

 

En rad motioner lyfter olika delar av en stark äldreomsorg med goda villkor. Efter att 
coronakrisen slagit till i Sverige har äldreomsorgen äntligen hamnat högst på dagordningen och 
styrelsen liksom motionärerna vill att Stockholms partidistrikt driver på för substantiella 
förbättringar i äldreomsorgen. Vi delar många av de ambitioner som finns där och har valt att 
formulera en partidistriktmotion med detta tydliga syfte. På samma sätt har styrelsen valt att 
föreslå en samlad motion kring pensioner, en fråga som engagerar och där vårt parti måste gå 
före för att se till att vi har ett pensionssystem som skapar trygghet.  

Motion K 29 tar utöver frågor inom ramen för område K också upp en rad frågor inom olika 
områden som behandlas inom partidistriktmotionerna för ekonomi och pensioner. Därför 
föreslår vi att motionen avslås. Motion K15 tar upp en rad frågor som på olika sätt rör äldre och 
där vi föreslår att motionen avslås. Att-sats ett föreslår vi avslås då det förvisso kan vara aktuellt 
med höjda anslag till pensionärsorganisationer men vi anser inte att det är en fråga för en 
partikongress att bedöma den typen av riktade stöds storlek. Att-satserna 2-5 lyfter viktiga frågor 
som vi menar hanteras inom ramen för partidistriktmotionerna om äldreomsorg, sjukvård, 
pensioner och bostäder. Att-sats 6 lyfter behovet av insatser för att höja den digitala 
kompetensen hos äldre medborgare men vi tror inte att bankerna bör åläggas ett sådant 
samhällsuppdrag. Vi menar också att vi behöver acceptera att alla i den generation som nu är 
äldst inte kommer att bli fullt ut digitala.  

Motion K17 tar upp frågor kopplat till folksjukdomen demens. Det råder ingen tvekan om att 
insatser behövs för personer med demens. Sverige antog 2018 en nationell strategi kring demens 
och inom ramen för den finns utrymme för nya vårdformer. Vi tror dock inte på den danska 
modellen med demensbyar utan ser hellre att vi fortsätter med den svenska modellen för ett 
universellt utformat samhälle där den som lever med demens ska kunna bo mitt i byn, inte bara 
mitt i demensbyn. Därför föreslår vi att motionen avslås. 

Vi föreslår att motionerna K7, K9 och K10 avslås. Vi delar motionärernas uppfattning om att vi 
måste reformera pensionssystemet för att öka rättvisan och tryggheten. Särskilt viktigt är det att 
den som inte orkar ett helt arbetsliv kan se fram emot en trygg ålderdom. Idag vet vi att det finns 
en orättvisa i systemet som gör att den som arbetar längre, tjänat mer och lever länge kommer få 
en högre pension än den som är kortutbildad, jobbat deltid och som inte orkar arbeta något år 
över 65 år. I vår partidistriktsmotion väljer vi att föreslå kongressen att dels reformera 
pensionssystemet för att öka jämlikheten och rättvisan, vi vill öka pensionsavgifterna och höja 
pensionerna så att vi når målet om 72 procent av slutlön, vi vill att tjänstepensionen ska omfatta 
fler och betalas in tidigare och vi föreslår att en socioekonomisk faktor ska finnas med när 
pensionen beräknas. Det tillsammans med insatser för att fler ska orka arbeta ett helt yrkesliv 
menar vi kommer göra vårt pensionssystem bättre. 

Motion K32 tar upp frågan om boende för personer med mycket hemtjänst. Nationellt finns 
möjlighet för kommunerna att bygga så kallade biståndsbedömda trygghetsboenden och lokalt i 
Stockholm verkar vi för trygghetsboenden med aktivitetscentra. Vi ser därför inte det som 
prioriterat att driva den här frågan på partikongressen och föreslår att motionen avslås.   



Motion K33 visar på ett stort problem. Idag tvingas många oavsett ålder att skaffa t ex Bank ID 
för att kunna fungera i samhället. Under pandemin har det varit nödvändigt att ha Bank ID för 
att kunna kontakta 1177. I partidistriktmotionen finns denna fråga med. Därför föreslår vi att 
motionen avslås till förmån för partidistriktsmotionen. 

Motionärerna till motion K36 vill att alla som fyllt 85 år ska ha rätt till en boendeform där det 
finns personal dygnet runt. Vi delar motionärernas frustration över situationen i äldreomsorgen 
och den ibland allt för snäva biståndsbedömningen. Ett vård- och omsorgsboende är dock inte 
ett allmänt seniorboende utan just ett boende för den som har behov av vård och omsorg. Detta 
stöd ska ges till dem som behöver det oavsett om man uppnått åldern 85 eller ej, att ge en frisk 
90-åring en plats istället för en sjuk 75-åring är inte rimligt eller önskvärt. Men rätten till en plats 
på ett äldreboende för den som behöver det måste stärkas och därför driver vi hårt frågan om att 
biståndsbedömningen ska vara jämlik och rättssäker och att fler boenden för äldre – såväl 
behovsprövade som vanliga seniorbostäder – ska byggas. Därför säger vi ja till en stark 
rättighetslagstiftning för äldreomsorgen, men nej till de specifika kraven i motionen. Vi föreslår 
att den avslås till förmån för pd-motionen. 

K37 rör både Stockholms kommun och den nationella nivån. Det som rör nationell politik har vi 
tagit med i partidistriktmotionen, medan det som rör Stockholms kommun föreslår vi avslå 
eftersom det inte bör vara föremål för just partikongressen.  

En rad motioner innehåller krav som rör ökad kvalitet i äldreomsorgen och stärkt rätt för äldre i 
äldreomsorgen. Dessa har partidistriktstyrelsen valt att föra samman i en stor partidistriktmotion 
för äldreomsorgen. Därför föreslår vi avslag till förmån för partidistriktion K101 på ett stort antal 
motioner. 

 

Avslag: K7, K9, K10, K15, K17, K29, K32 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K8, K11, K12, K13, 
K14, K16, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K30, K31, K33, K34, 
K35, K36, K37 

Bifall:  



Utlåtande L 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Alexander Ojanne, Catharina Piazzolla 

 

Flera motioner rör olika aspekter av internets utveckling och artificiell intelligens. Det är områden 
som påverkar våra liv mer för varje dag men som ofta är frånvarande i den politiska debatten. 
Det behöver förändras. Vi föreslår därför att motion L2, L14 och L15 bifalls. 

Frågan om civilförsvaret och en framtida civilplikt återkommer då och då i debatten. Vi delar 
uppfattningen i motion L11 att det är hög tid att stärka det civila försvaret och att det vore 
fördelaktigt för hela det svenska samhället. Vi föreslår därför att motionen bifalls. Motion L18, 
L23,L24 och L25 avser också införande av civilplikt, vilket vi föreslår att vi avslår till fördel för 
L11. 

Motion L1 tar upp en rad frågor som rör olika områden som till viss del tas upp i 
partidistriktsmotionerna om pensioner, jämlikhet och ekonomi. Vad gäller mer allmänna 
formuleringar kring att återgå till den politik partiet drev för snart 100 år sedan tror vi inte att det 
ger den skärpa socialdemokratisk politik behöver framåt. Socialdemokraternas politik kan aldrig 
vara statisk utan måste utvecklas i, och av vår folkrörelse anpassad, för den tid och det samhället 
som den är avsedd att förändra. Vi delar bilden av att Socialdemokraterna under 1990-talet till 
viss del hade en naiv syn på marknaden och att det kan finnas skäl att ifrågasätta avregleringar 
och försäljningar som tidigare gjorts men vi tror inte på modellen att bara återupprätta tidigare 
statliga verk rakt av såsom de en gång var. Mot den bakgrunden föreslår vi att motion L1 avslås. 
På samma sätt föreslår vi att motion L19 avslås, eftersom vi menar att det som är motionens 
andemening omhändertas i partidistriktmotionerna om ekonomi, klimat och jämlikhet.  

Motion L3 tar upp en ödesfråga för vårt parti, den rör till viss del hur vi ska kunna ta oss an den 
största utmaningen mänskligheten kanske någonsin stått inför och göra det med 
socialdemokratisk politik. Socialdemokraternas klimatpolitik hanteras inom ramen för 
partidistriktsmotion D101, där styrelsen ger syn på vilken väg framåt vi vill se.  Den andra delen 
som handlar om vilken kommunikativ ram vårt parti ska samlas under tror vi inte bäst avgörs på 
en partikongress. Där ser vi att partiledningen behöver ha utrymme att göra egna bedömningar. 
Mot den bakgrunden föreslår vi att motion L3 avslås. 

Motion L4 rör digital affischering. Affischering sker idag på olika sätt i olika partidistrikt och så 
bör det få fortsätta vara också framåt, därför ser vi inte att det här är en fråga för 
partikongressenatt ta ställning till. Affischeringsstarten har också en stor mobiliseringseffekt på 
valarbetare och är en bra avspark för ett intensivare valarbetande. Det är inte heller troligt att 
digitala affischeringspelare blir billigare för partiet då det redan idag finns möjlighet att köpa 
annonsplatser och de kostar mer än vad vi betalar för en vanlig valaffisch. Vi föreslår därför att 
motion L4 avslås. 

Motion L5 vill se en utredning för en stärkt konsumenträtt. Vi delar motionens andemening om 
att arbetet mot nätbedrägerier är viktigt men vi är tveksamma till att partikongressen ska slå fast 
att en utredning om konsumenträtt är rätt väg. Där tror vi att riksdag och regering behöver ha 
viss frihet göra de avvägningarna. Av samma skäl föreslår vi avslag på motion L10 om 
Skatteverkets personkonton. Motion L6 rör en inbjudan av en amerikansk politiker till Sverige. 
Det tycker vi ligger utanför ramen för frågor som en partikongress ska ta ställning till. Även om 
vi imponeras av Alexandria Ocasio-Cortez idoga arbete för ett mer jämlikt USA. 



Motion L7 vill överlåta ett betydande ansvar för utbetalning och indrivning av dömda skadestånd 
till vissa statliga myndigheter. Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadestånd och 
brottsoffret inte har någon försäkring som täcker skadan, kan man i vissa fall få ersättning från 
staten. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning. Staten har tidigare utrett frågan och de har 
pekat på att det finns en risk att folk skulle sluta teckna försäkringar om staten skulle ta över 
utbetalningarna i ett tidigare skede. Dessutom kan förslaget leda till att överfallsskyddsmomentet i 
hemförsäkringar på sikt tas bort. Det leder till ett försämrat försäkringsskydd i samhället i stort 
och till att vi i större utsträckning skulle behöva använda samhällets resurser till att täcka upp en 
kostnad som i dag belastar försäkringsbolagen. Vi föreslår därför att motionen avslås. 

Motion L8 vill göra en nationell inventering av mark för matproduktion. Det ser vi inte som en 
fråga för Socialdemokraterna att driva och vi föreslår att den avslås. Delvis eftersom Sverige inte 
har någon brist alls på odlingsbar mark, senare tvärtom då mark för matproduktion i växande 
grad står outnyttjad. Vidare slog den svenska livsmedelsexporten rekord 2019 och är nu 15 
procent större än vår export av läkemedel och dubbelt så stor som Sveriges export av personbilar. 

Motion L9, L12 och L18 har goda idéer kring hur vi kan få unga i utsatta områden, såsom Järva, 
att idrotta mer. Vi menar dock att det här primärt är och bör vara kommunala frågor och tycker 
inte att frågan om riktade statliga stöd till idrotten ska avgöras på en partikongress. Vi föreslår 
därför att motionerna avslås. L17 vill att staten ska ge pengar till människor som flyttar från 
storstäderna. Det är vår övertygelse att vår stad mår bra av att människor väljer att flytta hit. 
Därför föreslår vi att motionen avslås. 

Motion L19 vill att vi ska kräva BankID (eller annan identifiering) för identifiering på sociala 
medier samt att sociala medieplattformar ska ha en ansvarig utgivare. Det är högintressanta och 
aktuella frågeställningar, sociala medier ska inte vara forum där hat, hot och andra lagbrott har 
fritt spelrum. Ytterst har var och en av oss ansvar för vårt eget agerande men 
partidistriktsstyrelsen menar att de sociala plattformarna har ett medansvar. Det är en fråga som 
den s-ledda regeringen idag driver och där det behövs reglering på europeisk nivå. Mot bakgrund 
av det yrkar vi avslag på motion L19.  

Motion L20 (borde kanske egentligen hamna på F) handlar om blankröster. Att rösta blankt kan 
kännas som ett yttrat motstånd men faktum är att det är som att det är att inte ta ställning. Därför 
menar vi att det system Sverige idag har, där de mycket få blanka rösterna inte räknas, är att 
föredra. Vi yrkar avslag på motion L20. 

Motion L21 lyfter frågan om en reformering av dagsbotsbeloppet, för att göra det mer jämlikt. Vi 
anser det rimligt att lyfta den här frågan och föreslår att motionen bifalls. 

Motion L22 lyfter frågan om att förbjuda minkfarmar. Minkfarmar finns inte för köttproduktion 
utan enbart för päls som ska användas för utsmyckning. Regeringen har också aviserat att de 
avser förbjuda minkfarmar. Vi föreslår ändå att motionen bifalls för att göra den viktiga 
markeringen. 

Motion L26 lyfter frågan om personuppgifter på diverse hemsidor. Frågan är komplex men 
viktig, i synnerhet under en tid där många förtroendevalda upplever en större hotbild. De 
uppgifter som oftast brukar förekomma på dessa sidor är offentliga uppgifter, t.ex. eventuella 
brottmålsdomar, adress, personuppgifter m.m. Det har för hemsidan(orna) ansökts om och 
beviljats ett s.k. utgivningsbevis för företagets databas. För ett utgivningsbevis krävs bland annat 
att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § 
Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL). 



Vi delar bilden av att personuppgifters tillgänglighet på hemsidor är ett problem och förstår 
motionärernas avsikt. Dessvärre är grundlagen tydlig och offentliga personuppgifter får 
publiceras och omfattas inte av GDPR. Däremot kan en person få sina uppgifter borttagna om 
detta begärs till företaget, men det går att få den informationen via Skatteverket. Skulle ett företag 
idag strida mot de EU:s dataskyddsförordning som ger de rätt att publicera personuppgifter enligt 
grundlagen upphör deras rätt att publicera personuppgifter.   

Det är en komplex fråga och en problembeskrivning som vi delar. Dock tror vi att det går att 
hitta sätt för att stärka den individuella tryggheten. Vi tror dock att motionärernas att-sats kräver 
grundlagsändringar som vi inte förordar och föreslår därför att motionen avslås. 

 

Avslag: L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L12, L16, L17, L18, L19, L20, L23, L24, L25 och 
L26 

Avslag till förmån för partidistriktsmotion:  

Bifall: L2, L11, L14, L15, L21, L22 


