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DAGORDNING OCH HANDLINGAR

STOCKHOLMS LÄN

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Socialdemokraterna i Sockholms läns distriktskongress 2021
1.

Kongressens öppnande

2.

Upprop

3.

Gästerna har ordet

4.

Beslut om kongressens offentlighet

5.

Val av mötesfunktionärer
a) två kongressordförande
b) fyra sekreterare
c) fyra justeringsledamöter
d) fyra rösträknare

6.

Fastställande av dag- och arbetsordning

7.

Val av media/redaktionsutskott
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Behandling av styrelsens och revisorernas berättelser 2020
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Bokslutsdispositioner

10.

Beslut om ansvarsfrihet 2020
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Länsriksdagsgruppens berättelse 2020
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Regiongruppens berättelse 2020

13.
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d) Internationellt
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING FORTS.
i) Trygghet i en ny tid
j) Övrigt
k) Infrastruktur och kollektivtrafik
l) Digitalisering
17.

Kongressens uttalande

18.

Kongressens avslutning

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING
Kongressens arbetstider:
Lördag 24 april 09.00- ca 18.00
Ombudens tjänstgöring:
Byte av ombud medges inte under kongressens gång.
Diskussionsordning:
1. Ordet begärs genom det digitala verktyget
2. Förslag skall för att kunna behandlas, vara skriftliga. Därför ska yrkanden i förväg ha sänts in skriftligt. Alternativt sändas in till, under kongressen, angiven mailadress.
3. Talartiden föreslås begränsas till två (2) minut i första anförandet, övriga diskussionsinlägg en (1) minut.
Undantagen är valberedningens föredragande som ges obegränsad talartid.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020

¨
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PARTIDISTRIKTET 2020
DISTRIKTSSTYRELSE 2020

VALBEREDNING 2020

Ledamöter
Åsa Westlund, Haninge tillika ordförande
Aida Hadzialic, tillika vice ordförande,
Fredrik Sirberg, Ekerö, tillika facklig ledare
Lars Bryntesson, Värmdö tillika studieledare
Boel Godner, Södertälje
Mathias Tegnér, Tyresö
Tove Sander, Danderyd
Khashayar Farmanbar, Nacka
Sara Kukka-Salam, Solna

Valberedning
Annika Andersson Ribbing, Värmdö, tillika sammankallande
Yilmaz Kerimo, Södertälje
Ann-Marie Högberg, Huddinge
Olle Jansson, Norrtälje
Sophia Andersson, Solna, fackliga utskottet
Ersättare
Christina Zedell, Botkyrka
Patrik Khosravi, SSU
Jenny Hjalmarsson, Solna
Jonas Nygren, Sundbyberg
Anette Jellve, Danderyd
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman

Ersättare
Ulrika Falk, Norrtälje
Azadeh Rojhan Gustafsson, Upplands Väsby
Sara Helge Vikmång, Huddinge
Joakim Jonsson, Sollentuna
Serkan Köse, Botkyrka

Medverkat vid möten
Sofie Ågren Mandoki, Försteombudsman
Måns Gustafsson, tf. Försteombudsman from 15/12 2020

Adjungerade
Esma Yagci, SSU distriktet
Nina Unesi, S-kvinnor distriktet
Markus Granström, Socialdemokrater för tro och
solidaritet
Carina Paulsson, LO distriktet
Jens Sjöström, Regiongruppen
Jytte Guteland, EU gruppen

Valberedningen har under slutet av året arbetat med
att ta fram förslag inför den smärre omorganisation
som gjordes inom regionen inför verksamhetsåret 2021.
Sammanträden med styrelsen
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten.

Revisorer
Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg, tillika sammankallande
Åsa Karlberg, Haninge
Lena Ingren, Botkyrka

Personal 2020

Sofie Ågren Mandoki - försteombudsman, föräldraledig from 15/12
Måns Gustafsson - tf. försteombudsman, from 15/12
Thore Nyman - seniorombudsman
Ingrid Rudin - ombudsman
Cecilia Clausen - organisationsombudsman
Robin Wäsche - kampanj- och kommunikationsombudsman
Helene Larsson - ekonomiansvarig
Yvonne Österlund - verksamhetsassistent

Revisorsersättare
Ralf Lennholm, Norrtälje
Sören Lekberg, Södertälje
Alva Dahn, Nacka
Utöver detta anlitar distriktet KPMG som auktoriserad revisor.

8

SAMVERKAN MED ARBETAREKOMMUNERNA

Aktiviteter
•
Projekt tillsammans med Kommunal: två fackliga värvare ringer alla Kommunals förtroendevalda i
länets kommuner och värvar.
•
Köper in nummer till arbetarekommuner, de
ringer och värvar lokalt.
•
Timanställda på partidistriktets expedition
som både ringer medlemmar som riskerar att åka ut,
samt potentiella medlemmar
•
Projekt tillsammans med SSU: Två SSU-are
har ringt och återrekryterat till SSU och samtidigt
värvat till partiet.
•
Projekt med Bygg-ettans seniorer, värva gamla
förtroendevalda per telefon

Partidistriktet har på olika sätt samverkat med arbetarekommunerna under verksamhetsåret. Här kan bland
annat nämnas de utbildningar för nya medlemmar som
genomförs i stockholmsregionen, kommunala gruppen,
de seminarier och digitala fikaträffar som veckovis
genomförts samt styrelseutbildningar och träffar med
arbetarekommunernas ordförande.
Under året har även samtliga ombudsmän i våra
arbetarekommuner samlats för att arbeta närmare
varandra och börja arbeta som ett lag för att ha större
utbyte av varandra, detta som i ett steg i organiseringsarbetet ”Lyfta Leda Inkludera”
Vi är som starkast när vi håller ihop vårt arbete och i
Stockholms län har vi en väldigt bra grund att stå på.
Här är också kommunala gruppen en viktig instans för
diskussion och samverkan.

Resultat
•
Kommunalprojektet - fackligt:
Mål 1: 50 medlemmar (oktober, november, halva december)
Resultat: 100 medlemmar, projektet fortsätter under
2021
Mål 2:
Fackliga S-föreningar (LO-sossar) i ytterligare 3 kommuner innan årets slut.
Resultat: En ytterligare förening har tillkommit, projektet fortsätter 2021

MEDLEMSREKRYTERING

Vi kan konstatera att den globala pandemin har slagit
hårt mot vårt arbete med medlemsrekryteringen. Det
är ett grundläggande arbete för våra arbetarekommuner att ständigt arbeta med att rekrytera nya medlemmar och behålla dessa.
Redan under sommaren såg vi kraftigt sjunkande
medlemstal, det är viktig att säga att även om detta
år, är ett svårt år medlemsmässigt så har arbetet med
medlemsrekryteringen och arbetet med att behålla nya
anslutna medlemmar inte varit en verksamhet som har
legat högt upp på dagordningen.

•
Köpa telefonnummer till AK:
Mål: Få arbetarekommunerna att börja använda ecanvasser: Värva nya medlemmar.
Mål: 30 medlemmar under november/december.
Resultat: Inte kvalitetssäkrat, projektet fortsätter under 2021, med ytterligare fokus på utbildningsinsatser.

Resultatet har blivit att under 2020 har ca 1 300 medlemmar försvunnit ut våra medlemsrullor. Vi riskerar
att förlora än fler om inte vår folkrörelse börjar röra
på sig och startar om rekryteringsarbetet i hela vår
organisation.

•
Timanställda på expeditionen:
Övergripande mål: minska utträden med 50 procent
Resultat: Våra utskrivningar har minskat, vi ringer
även proaktivt på seniorer i mobiliseringsområden,
dock med varierande resultat. Projektet ska fortsätta
under 2021.

Partidistriktet har under sommaren och hösten uppmärksammat problematiken och inledde ett antal aktiviteter i syfte att bryta trenden, tappet av medlemmar.

•
SSU-projektet
Mål: 80 medlemmar
Resultat 92 medlemmar, inga beslut är tagna om fortsättning, men bedömningen är att detta är nödvändigt
projekt som kommer att fortsätta under 2021.
•
Bygg-ettan:
Mål: 75 medlemmar
Resultat: inga nya medlemmar har tillkommit.
Arbetet fortsätter under 2021.

9

ANTAL MEDLEMMAR REGISTRERADE PER 31/12
Inför motionshanteringen arbetade vi med dialogforum. Dialogforum är till sin form, ett sätt underlätta
och demokratisera diskussionen inför kongressen. På
en ”vanlig” distriktskongress förs många samtal även
utanför talarstolarna innan vi gemensamt kommer
överens eller går till votering.
Just denna diskussion är svårare på en digital kongress
och vi vill med dessa forum ge fler chansen att lämna
sina synpunkter och få diskutera. dialogforumen delades upp i block, med cirka 20 motioner per tillfälle.
Det genomfördes åtta dialogforum under en vecka, två
per kväll.

STUDIER

Studieledning
Lars Bryntesson, studieledare
Sara Kukka-Salam, bitr. studieledare tom 13/6, vakant
Cecilia Clausen, ombudsman med ansvarsområde
studier

DISTRIKTSKONGRESS 2020

Enligt tidigare fattade beslut så skulle distriktskongressen genomföras den 25- 26 april på Hilton Stockholm Slussen. I mitten på mars månad då den globala
pandemins första våg påbörjades fattades det beslut
om att skjuta upp distriktskongressen och att istället
ställa om till en digital kongress. För att underlätta i
arbetet med att genomföra en digital kongress beslöts
att dela upp kongressen i två delar, den 13 juni och 24
oktober.
13 juni
behandlade distriktskongressen personval till distriktsstyrelsen samt stadgerevision och antog styrelsens nya
uppdrag om att återkomma med ett förslag på reforminriktning inför valrörelsen 2022. Under del ett deltog enbart halva delegationerna från samtliga arbetarekommunerna efter en gemensam överenskommelse,
detta för att underlätta digitaliseringen av kongressen.
24 oktober
behandlade distriktskongressen nära 150 motioner och
då med samtliga valda ombud närvarande, även denna
del av kongressen genomfördes digitalt.
Omställning till digital kongress har krävt mängder
av utbildningar både i Zoom samt voteringssystemet
EasyVote där de slutna voteringarna genomfördes.

Studiekommitté
Lars Bryntesson, ordförande
Sara Kukka-Salam, vice ordförande tom 13/6, vakant
Azadeh Rojhan Gustavsson, distriktsstyrelsen
Patrik Isestad, distriktsstyrelsen
Peter Erickson, ABF distriktet, Stockholms län
Daniel Färm, Tankesmedjan Tiden
Alfred Esbjörnsson, klusterledare, Nordväst
Monique Nilsfors, klusterledare, Nordost
Pia Sjöstrand, klusterledare, Sydväst
Linda Nygren, klusterledare, Sydost
Vakant, klusterledare, NordMitt
Verksamhetens inriktning
I verksamhetsplanen för 2019-2020 som partidistriktet
antagit angavs ”utbildning” som ett av tre fokusområden. Ambitionsnivån har ökat såväl vad gäller studieverksamhetens inriktning (nå fler) som genom nya insatser, bl a funktionsutbildningar för förtroendevalda.
Det grundläggande uppdraget vad gäller studier vilar
organisatoriskt på arbetarekommunerna i första hand.
Studieklustren ges ökad stabilitet genom förstärkt
samarbete med ABF. Året inleddes med höga ambitioner och många planlagda utbildningar, både ledarskapsutbildningar och medlemsutbildningar. Mycket
har genomförts men pandemin bromsade verksamheten något under första halvan av året.
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MEDLEMSUTBILDNINGAR

KOMMUNIKATION

Under året genomfördes åtta introträffar och sju Steg
1-utbildningar. Steg 2-utbildningarna blev från partidistriktets sida inte genomfört under 2020. Kurserna
samlade totalt 156 deltagare. Alumniträffen genomfördes digitalt i december där Tomas Eneroth gästade.

Som med allt annat så präglades året av pandemin
och alla kampanjer ställdes i princip in. Det har på
många sätt varit ett tufft år men också väldigt nyttigt
för digitaliseringen av vår rörelse och vårt kommunikationsarbete samtidigt har också de första insatserna
för implementeringen av det nya kampanjverktyget
Ecanvasser skett.

Utbildningarna hålls av ett centralt handledarlag som
distriktet har rekryterat tillsammans med Stockholms
stads partidistrikt. Detta handledarlag står också till
förfogande för de arbetarekommuner som önskar
anordna egna medlemsutbildningar (steg 1 och 2), företrädesvis gemensamt i studieklustren.

Alla arbetarekommuner har erbjudits utbildningstillfällen under året i verktyget Ecanvasser. Merparten
kunde eller ville inte genomföra denna utbildning.
Det betyder att det fortfarande är många arbetarekommuner som inte använder verktyget, så fokus för
kommande år är att fortsätta erbjuda utbildningar i
verktyget Ecanvasser.
Sociala medier
Vi har i regionen arbetat vidare med att öka vår närvaro på sociala plattformar under 2020, detta i syfte att
ha en stark närvaro inför kommande valrörelser och
ge en större spridning för kampanjer. Något positivt
vi ska ta med oss till kommande år julkalendern som
vi genomförde tillsammans med Stockholms stad som
gick väldigt bra på Facebook

Ledarskapsutbildning - Lyfta Leda Inkludera
Politisk ledarskapsutbildning genomfördes som ett
steg i vårt organiseringsarbete. Fokus i utbildningen
är ledarskap och organisation. Syftet är att under ett
år utbilda och stärka unga ledande personer i länets
arbetarekommuner, med målet att ge en grundlig introduktion till ett organiseringsarbete som baseras på
relationsbyggande och ledarskap.

KAMPANJ

Partidistriktet genomför två större kampanjer per år.
Under året var det en pensionskampanj planerad men
som i praktiken blev inställd och en äldreomsorgkampanj som genomfördes digitalt under hösten.

Målgruppen var aktiva i arbetarekommunerna i åldern
20–35. Utbildningen genomfördes med start i februari
på Bommersvik men fick sedan skjutas upp då utbildningen krävde fysisk närvaro.

KOMMUNALA GRUPPEN

Det har varit ett annorlunda år även för Stockholms
läns kommunala grupp. Gruppen träffades sex gånger
under 2020, mötena har överlag skett digitalt. Mötena har framförallt har präglats av Covid-19, strategier i länets olika kommuner. Det har också varit
möten i princip veckovis under större delen av våren
och hösten gällande Covid -19, då emellan regionen
och kommunala gruppens politiska företrädare och
information från olika kanaler har kunnat förmedlats
vidare till länets alla kommuner.

Samarbetet i studiekluster
Samarbetet i studieklustren har under året utvecklats,
även om det fortfarande varierar kraftigt och är starkt
personberoende. Samarbetet med ABF har stärkts och
under året har varje kluster fått en kontaktperson som
ska ge administrativt och annat stöd, oberoende av
ABF-organisationens organisatoriska indelning (som
varierar i länet).

Ledning för kommunala gruppen:
Ebba Östlin, Botkyrka, Ordförande
Khashayar Farmanbar, Nacka, vice ordförande
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman.

Seminarieverksamhet
Under året har ett flertal seminarium genomförts digitalt. Under våren det ”Fredagsseminarium” varje vecka
med gäster som var både partiinternt- och externat
rekryterade. Detta fortsatte även under hösten men då
med en något mer varierande frekvens.
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FACKLIGA UTSKOTTET

Under året har den facklig-politiske ombudsmannen
tillsammans med den facklige ledaren i länet arbetat
med att kartlägga arbetarekommunernas förutsättningar för att starta upp tvärfackliga LO S-föreningar,
det arbetet kommer att fortsätta. Dessutom har de
fackliga ledarna själva angett under nätverksträffarna
att de vill stärka sin kunskap kring sitt eget uppdrag
och vad de förväntas göra i rollen som facklig ledare.

Sammansättning:
Fredrik Sirberg, Ekerö, Facklig ledare
Mikko Svensson, Haninge
Anette Pettersson
Claes Thim, Huddinge
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman, Facklig-politisk
Adjungerade:
Reine Persson, SSU-distriktet
Kristoffer Hernbäck, LO-distriktet

Uppdraget och rollen behöver förtydligas och förväntningarna klargöras så att förväntningarna från både
arbetarekommunen, den facklige ledaren och partidistriktet synkroniseras.

Fackliga utskottet har under året varit sammansatt av
fackliga ledare från arbetarekommuner i Stockholms
län, utskottet har genomfört fyra möten under året
samt haft två träffar för länets fackliga ledare.

Under hösten initierades ett samarbete med Kommunal Stockholms län för att värva medlemmar i Kommunal till partiet. En person avlönades för att ringa
förtroendevalda och övriga medlemmar och erbjuda
medlemskap i Socialdemokraterna. Ett 100-tal medlemmar värvades under hösten. Projektet har varit så
lyckat att det förlängs till och med mars 2021.

Verksamhet
Sedan ett par år tillbaka har inriktningen på fackliga
utskottets arbete ändrats. Från att ha haft huvudfokus på de olika fackliga förbundsavdelningarna till
att rikta ett större fokus mot arbetarekommunernas
facklig-politiska samverkan med varandra och LO-distriktet, samt LO-facken i kommunerna.

INTERNATIONELLA KOMMITTEN

Internationellt arbete ligger i det socialdemokratiska
partiets DNA. Det är viktigt både för vår självbild och
för att vi gör skillnad i världen. Stockholms läns partidistrikt har en ambition att stärka det internationella
arbetet och sedan 2019 har handlat om att förbereda
inför detta arbete.

Kontakten med de fackliga förbundsavdelningarna
organiseras av LO-distriktet i samarbete med de två
fackliga ledarna från Stockholms läns partidistrikt och
Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun.
Under träffarna har det funnits möjlighet att lära
känna varandra bättre, diskutera kring gemensamma
problem och frågeställningar, lära sig mer om nätverkande samt utveckla samarbete.

Internationella kommittén har bestått av:
Mathias Tegnér, Tyresö, Internationell ledare
Ruben Wågman, Solna
Julia Ekedahl Lotoft, Värmdö
Nina Unesi, Södertälje
Shahin Khosravi, Upplands Väsby.
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman

Möten med LO-distriktet och de fackligt-politiskt ansvariga från förbundsavdelningarna har genomförts ca
en gång i månaden. Länets och stadens fackliga ledare
har varit representerade vid mötena.

Utskottet har likt Don Quijote slagits mot väderkvarnar gällande att byta namn till Internationella
Kommittén. Anledningen är att ett utskott är en del
av en styrelse emedan en kommitté också kan bestå
av personer utifrån. Detta är en viktig formfråga, men
även i sak är den viktig, eftersom arbetet framgent
handlar om att utveckla verksamheten och öppna upp
den för fler.

Arbetarekommunernas fackliga ledare
De flesta arbetarekommuner i länet har idag fackliga
ledare och några har fackliga
utskott. I nästan alla arbetarekommuner i länet anges
det finnas minst en facklig S-förening men vid närmare undersökning är de fackliga S-föreningarna inte
alltid aktiva.
I några fall känner arbetarekommunens styrelse inte
till att det finns någon facklig S-förening registrerad,
eftersom det inte förekommer något styrelsearbete i
den fackliga S-föreningen och vare sig årsmöten eller
medlemsmöten i övrigt rapporteras till arbetarekommunen.
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Seminarium
Situationen i Chile, Martin Sandgren, moderator
Mathias Tegnér
I samband med årsskiftet 2019/2020 genomfördes ett
seminarium i Sveriges riksdag där människorättsbrotten i samband med de folkliga protesterna i Chile
uppmärksammades.

Stockholms läns partidistrikt övergripande mål för
året är att växa, utbilda och påverka. Dessa tre ledord
har varit styrande för det internationella arbetet. Det
internationella arbetet står på tre ben, medlemsrekrytering, förbättra medlemserbjudandet och utveckla
och påverka politiken. I praktiken har det handlat om
att inventera antalet internationella ledare i arbetarekommunerna och verka för att fler av arbetarekommunerna har internationell ledare. Vi har också initierat
ett internationellt projekt och förberett för mer
utåtriktad verksamhet under kommande år.

Deltog gjorde en chilensk senator, som arbetar med
dessa frågor i Chiles parlament. Vidare deltog Chiles
ambassadör till Sverige Hernan Bascuñan och Sveriges
ambassadör till Chile, Oscar Stenström. På seminariet
som också sändes på webben deltog 31 personer.

Utåtriktad verksamhet i länet
Innan Coronapandemin slog till hade kommittén planer på att sätta upp nätverksträffar med internationella ledare fysiskt. Vi valde istället att ställa om och rikta
in oss på nyhetsbrevs-verksamheten för att få fler följa
våra projekt och vilja engagera sig för internationella
frågor i partidistriktet.

Seminarium om valet i Burma
I november genomfördes ett seminarium i anslutning
till valet som en vecka tidigare hade genomförts i
Burma. Frågeställningen handlade om vad valresultatet
betydde för landet och vad vi kan förvänta oss framöver. Seminariet tog även upp frågan om hur socialdemokratin i Sverige fortsatt kan stötta progressiva
krafter i landet.

Projekt Burma
Projektet i Burma kunde inte genomföras under 2020
på grund av pandemin. Läget inför 2021 är osäkert, vi
kommer att börja jobba med projektet så snart det är
möjligt. Under året har viss kontakt förts med partners
i landet. Avstämningar med OPC och andra relevanta aktörer inom socialdemokratin har även gjorts
angående läget i landet, framförallt genom att både
Ingrid Rudin och Ruben Wågman ingått i partiets
regiongrupp för Sydostasien.

Deltog gjorde Michael Hauer från Olof Palmes internationella center, Kristina Jelmin från Svenska Burmakommittén samt Olle Thorell riksdagsledamot. Seminariet modererades av Julia Ekedahl-Lotoft. Seminariet
genomfördes live digitalt och lockade ca 15 personer.
Seminarium om internationellt bistånd
I november genomfördes ett seminarium med fokus
på internationellt bistånd. Bakgrunden var att det nya
internationella programmet för Socialdemokraterna
arbetades fram och detta seminarium fokuserade på
programmets tematiska del om just bistånd.

Nätverk
Inom ramen för Internationella kommitténs arbete
har ett latinamerikanätverk skapats. Behovet har länge
funnits, då det finns ett stort intresse för Latinamerika, både för att det i Sverige finns stora diasporor från
regionen, och för att det utöver detta finns ett upparbetat intresse i befolkningen. Planen var att genomföra
ett första möte under våren 2020, men Coronapandemin kom emellan.

Medverkade gjorde Evin Incir, Europaparlamentariker,
samt Nina Unesi i egenskap av förbundsstyrelseledamot i S-kvinnor. Moderator var Ruben Wågman från
kommittén. Seminariet genomfördes live digitalt och
lockade ett tjugotal personer. Flera inspel till arbetet
med det internationella programmet gjordes och var
således ett blygsamt men ändock ett konkret exempel
på hur kommittén kan arbeta för att påverka partiets
politiska inriktning inom internationella frågor.

Ansvariga för nätverket är Julia Ekedahl Lotoft,
Serkan Köse och Mathias Tegnér. Det första mötet
genomfördes i november 2020 på temat Brasilien och
Colombia, där Martin Sandgren från Palmecentret,
samt Efrain Silva och Alfonso Morales föredrog läget
i respektive land. Med på mötet var också Ruben
Wågman från Internationella kommittén, som har ett
förflutet som Vice ordförande i Latinamerikagrupperna. Med på mötet var totalt 13 personer.
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Samtal om bistånds/utvecklingspolitiken med Anna
Sundström
I april genomfördes ett digitalt samtal med Anna
Sundström, generalsekreterare för OPC. Fokus för
samtalet var biståndspolitiken frågorna kretsade kring
varför socialdemokratin egentligen bedriver biståndspolitik, varför det är så viktigt med långsiktigt utvecklingssamarbete och vilka utmaningar som finns för
framtidens biståndspolitik.
Seminariet spelades in och är publicerat på den internationella kommitténs flik under Socialdemokraterna
i Stockholms läns websida, i syfte att nå ut till internationellt intresserade medlemmar.
Seminarier Ann Linde
Två möten med Utrikesminister Ann Linde. Det ena
var på temat av två just då brinnande konflikter,
nämligen den inom Belarus efter diktator Lukasjenkos
valfusk och den väpnade konflikt som pågår i Nagorno-Karabach och hade namnet ”Ann Linde – starkare
än Putin”. Mötet var mycket uppskattat och 27 personer deltog.
Det andra mötet med Utrikesminister Ann Linde var på temat de politiska oroligheterna och
människorättsbrotten i Chile. Även det var mycket
uppskattat och 24 personer deltog.
Valvaka
Stockholms läns internationella kommitté bjöd in till
en lunchvalvaka (17/10) när Nya Zeeland gick till val
i höstas. Med Jacinda Ardern som premiärminister
flyttade de nyzeeländska Socialdemokraterna fram
positionerna och gjorde ett strålande val.
Under valvakan liveintervjuade vi svenskar som bor
på Nya Zeeland och hade panelsamtal med inbjudna
gäster som följt valkampanjen och kunde prata om
valresultatet medan rösträkningen pågick. Våra gäster
var Dan O’ Leary och Anna Greenhow. Nina Unesi
modererade. Deltagare via Zoom: 15 st.
Vi bjöd in till ett samtal (10/11) om USA en vecka
efter valet kring temat: Lättnad eller katastrof – Snillen spekulerar om USA:s framtid efter valet. Våra
gäster var Carina Persson, Eric Sundström och Sasha
Enegren. Nina Unesi modererade. Deltagare via Zoom:
29 stycken.

SENIORUTSKOTTET

Inom Stockholms läns partidistrikt finns ett Seniorutskott bestående av 25 ledamöter som representerar
länets arbetarekommuner. Några arbetarekommuner
har egna seniorutskott, några har seniorombud och
inom ett par arbetarekommuner hanteras äldrefrågorna av särskilda (S)-föreningar
I arbetsutskottet ha ingått:
Bruno Landstedt, Sigtuna, Ordförande t.o.m. 8/9
Anette Jellve, Danderyd, Ordförande fr.o.m. 8/9
Nils-Erik Eriksson, Södertälje, Vice ordförande
Lena Ingren, Botkyrka, Sekreterare t.o.m. 8 september
Karin Holmberg, Sundbyberg, vice sekreterare fr.o.m.
8/9
Thore Nyman, ansvarig ombudsman
Adjungerade
Jens Sjöström, distriktsstyrelsen
Azadeh Rojhan Gustafsson, distriktsstyrelsen, tom
september månad
Under året har två ledamöter lämnat sina uppdrag i
arbetsutskottet. Bruno Landstedt och Lena Ingren. Arbetsutskottet har haft 9 dokumenterade sammanträden. Det har varit ett annorlunda år vilket bl.a. inneburit att många av våra möten inte kunnat genomföras
som fysiska möten utan har skett digitalt. Vi har blivit
duktiga att klara den digitala världen.
Första maj
Det stora flertalet av arbetarekommunerna i länet genomförde någon form av 1:a maj firande, detta skedde
företrädesvis digitalt. Flera av ledande företrädare
spelade in 1:a maj hälsningar som visades runt om i
länet, bland annat Åsa Westlund och Aida Hadzialic.
Partistyrelsen ordande ett digitalt 1:a maj-firande som
alla var välkomna att delta i.
Talarförmedling
2020 var ett speciellt år där det i stort sett inte gick att
genomföra några fysiska besök av vare sig statsråd eller
andra företrädare. Arbetarekommunerna har ställt om
till digitala möten och under hösten började det bli
fler digitala besök ute i arbetarekommunerna.
Dialogen mellan departement och partidistrikt fungerar för det mesta bra men kan utvecklas så att partidistriktet vet när det är besök i länet, även digitala
besök. Arbetarekommunerna behöver också bli bättre
på att informera partidistriktet när de har besök. I
stort har dock samarbetet med länets arbetarekommuner har fungerat mycket bra.
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ÄRENDE 8 BEHANDLING AV STYRELSENS OCH
REVISORERNAS BERÄTTELSER

Distriktsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15/2
-2021 beslutat föreslå Distriktskongressen att godkänna den ekonomiska berättelsen, samt förslaget till bokslutsdisposition, mötet skedde via Zoom. Underlaget
är underskrivet för hand och/eller signerat digitalt.
Distriktsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 15/3
– 2021 beslutat föreslå Distriktskongressen godkänna årets verksamhetsberättelse. Protokollet signeras
digitalt.
Revisorernas berättelser har signerats digitalt vid deras
sammanträde den 17/3 – 2021.

SLUTORD

Så lägger vi ännu ett år till handlingarna. Ett år som
har kännetecknats av en global pandemi och som gjorde att vårt parti fick ställa om hela sin verksamhet. Vi
anammade parollen ”Vi ställer inte in – Vi ställer om.”
Ett varmt tack till alla arbetarekommuner som trots
ett tufft 2020, efter en tuff period under våren samlade
sig vår rörelse under hösten och började ta igen förlorad mark. Men vi kan konstatera att 2020 har varit ett
hårt år för det Socialdemokratiska partiet, såväl nationellt som regionalt/lokalt tappar partiet medlemmar
och det upplevs på många håll att rekryteringen av nya
medlemmar går trögt.
Styrelsen ser fram emot att 2021 blir året då vi vänder
utvecklingen för Socialdemokraterna. Studieverksamheten har tagit ny fart, den facklig-politiska samverkan utvecklas i en positiv riktning, och vi har höga
ambitioner för medlemsrekryteringen.
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BILAGOR TILL
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

Verksamhetsberättelse 2020
för den Socialdemokratiska regionbänken i Stockholms län

Sammanfattning av det politiska året 2020
2020 blev ett år som vi inte kommer att glömma på länge. Redan i januari så hördes det
larmsignaler från andra sidan jorden om ett nytt okänt virus som härjade i Wuhan, Kina. Då
trodde nog många att det inte skulle påverka vårt land- dom hade fel. Ett år senare så kan vi
konstatera att nästan 10 000 människor mist sitt liv i den farligaste pandemin sen spanska sjukan i
början av 1900 talet. Ingen vet ännu hur många fler som kommer att bli sjuka eller mista livet
innan pandemin är över.
Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om pandemibekämpningen. Men några saker är redan
uppenbara. Sverige var inte rustat för att möta en pandemi trotts framtidscenarior som uttryckligen
varnat för riskerna för en global pandemi. De nationella centrala läkemedelslagren hade avvecklats i
samband med den förra borgerliga regeringens avreglering av apoteksmonopolet. Marknadens krafter
skulle på frivillig väg organisera reservlager. Vilket visade sig inte stämma.
De nationella lagren av skyddsutrustning lades ner i samband med försvarsnedrustningen efter kalla
krigets slut. Istället så skulle regioner, kommuner och privata äldreboenden hålla sig med egna
krislager. När pandemin slog till så visade det sig, att det hade man inte gjort.
Pandemin har alltför tydligt illustrerat att vår äldreomsorg har stora brister. i flera avseenden
bristande personalpolitik i kombination med otillräckliga medicinska resurser kopplade till
äldreomsorgen har bidragit till de höga dödstalen bland de som bor på Särskilda boenden för äldre,
(SÄBO).
De definitiva lärdomarna ska först dras när Corona kommissionens slutrapport är klar. Men för oss ter
det sig uppenbart att välfärden, i synnerhet äldreomsorgen behöver resursförstärkningar, inte
privatiseringar eller fortsatta skattesänkningar.
Riksdagsarbetet påverkades mycket tidigt av pandemin. Redan i början av mars så begränsades
riksdagens normala arbete. Ledamöter som inte är bosatta i Stockholmsregionen har i omgångar blivit
tillsagda att inte åka till Stockholm. Vilket lett att ledamöter från vår region fått ta på sig extra
uppgifter under vissa perioder. Riksdagens olika utskott har gått över till att genomföra sina
sammanträden i digital form. Flera utskott (bland annat finansutskottet och socialutskottet har haft en
mängd extra sammanträden. 12 extra budgetar och en mängd propositioner har hanterats av riksdagen
i syfte att minska pandemins skadeverkningar.
Samtidigt finns skäl att omnämna den mycket offensiva budget för 2021 som lades fram av den
socialdemokratiskt ledda regeringen i början av hösten. Budgeten för 2021 innebär stora
välfärdssatsningar på sjukvård och äldreomsorg (Bland annat 8 miljarder i ökade statsbidrag till
kommunernas äldreomsorg under 2021)

Dag Larsson

Mathias Tegnér

Regionbänksansvarig

Vice regionbänksansvarig

Leif Nysmed
Vice regionbänksansvarig
(från 1/12)

Gruppens sammansättning Stockholms valkrets
Dag Larsson
Ordinarie ledamot
Ledamot i Socialutskottet
Suppleant i EU-nämnden
Suppleant i OSSE-delegationen
Vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Regionbänksansvarig
Annika Strandhäll
Ordinarie ledamot
Ledamot i Utrikesutskottet
Suppleant i Arbetsmarkandsutskottet
Suppleant i EU nämnden
Anders Österberg
Ordinarie ledamot
Arbetande Suppleant i Utrikesutskottet (t.o.m 1/9)
Suppleant i Skatteutskottet (från den 1/9)
Suppleant i OSSE-delegationen
Suppleant i Försvarsutskottet
Lawen Redar
Ordinarie ledamot
Tredje vice ordförande i Kulturutskottet
Suppleant i EU nämnden
Kadir Kasirga (tom 9/3)
Ordinarie ledamot
Ledamot i Socialförsäkringsutskottet
Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet
Ersäattare Eu nämnden
Teres Lindberg
Ordinarie ledamot
Tredje vice ordförande i Trafikutskottet (fr.o.m. 10/9)
Ledamot i Trafikutskottet
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande arbete
Suppleant i Finansutskottet
Suppleant i EU-nämnden (t.o.m. 12/10)
Viceordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (tom 28/9)
Thomas Hammarberg
Ordinarie ledamot
Suppleant i Konstitutionsutskottet
Ledamot i Europarådets svenska delegation
Suppleant i Socialutskottet

Sultan Kayhan
Ordinarie ledamot
Ledamot i Skatteutskottet
Suppleant i Finansutskottet
Mattias Vepsä
Statsrådsersättare för Anders Ygeman
Arbetande suppleant i socialförsäkringsutskottet
Suppleant i EU nämnden

Gruppens sammansättning Stockholms läns valkrets
Helene Hellmark Knutsson
Ordinarie ledamot (t.o.m. 31/7)
Vice ordförande Näringsutskottet
Ledamot Krigsdelegationen
Åsa Westlund
Ordinarie ledamot
Ordförande i EU-nämnden (t.o.m. 13/10)
Ordförande i Finansutskottet (från13/10)
Ledamot i Utrikesnämnden
Ledamot i Krigsdelegationens
Suppleant i EU nämnden
Leif Nysmed
Ordinarie ledamot
Ledamot i Civilutskottet
Suppleant EU-nämnden
Vice regionbänksansvarig (från 1/12)
Alexandra Völker
Ordinarie ledamot
Ledamot i Försvarsutskottet
Suppleant i Utbildningsutskottet
Suppleant i Utrikesnämnden
Suppleant i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Revisor i Systembolaget AB
Suppleant i EU-nämnden
Serkan Köse
Ordinarie ledamot
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant i Justitieutskottet
Suppleant i EU nämnden
Ingela Nylund Watz

Ordinarie ledamot
Ledamot i Valberedningen
Ledamot i Finansutskottet
Suppleant i Konstitutionsutskottet
Vice ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Mathias Tegnér
Föräldraledig från (30/11)
Ordinarie ledamot
Ledamot i Näringsutskottet
Suppleant i EU-nämnden
Suppleant i Riksbanksfullmäktige
Vice Regionbänksansvarig (t.o.m. 30/11)
Anna Vikström
Ordinarie ledamot
Ledamot i Skatteutskottet
Suppleant i EU-nämnden
Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation
Azadeh Rojhan Gustafsson
Statsrådsersättare för Magdalena Andersson
Arbetande Suppleant i Kulturutskottet
Suppleant i EU-nämnden
Suppleant i Europarådets svenska delegation
Markus Selin
Statsrådsersättare för Mikael Damberg
Arbetande Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot i EU-nämnden
Abraham Halef
Statsrådsersättare för Ibrahim Baylan
Suppleant i Trafikutskottet
Solange Olame Baybsa (från 1/12)
Ersättare för Mathias Tegner
Suppleant i Näringsutskottet

Vårt interna arbete
Den centrala riksdagsgruppen beslutade efter valet 2018 att skrota den tidigare
länsbänksorganisationen och i stället inrätta en struktur byggd på regioner. Valkretsarna
Stockholm och Stockholms län utgör numer Stockholms regionbank.
De totalt 18 ledamöterna finns representerade i nästan samtliga av Riksdagens utskott. Det ger en
bra spridning där vi kan bidra med kunskap och dialog samt driva viktiga frågor för vår region
inom samtliga politikområden.

Vi har landat i en modell där vi i huvudsak träffas varannan vecka i hela regionen och varannan i
respektive valkrets (stad/län). Vi arbetar aktivt med att öka förståelsen för Stockholmsregionens
utmaningar internt i den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Pandemin och riksdagsarbetet
Redan tidigt i våras så blev det alltmer uppenbart att riksdagens normala arbetsformer skulle vara
omöjliga att upprätthålla. Ledamöter från resten av Sverige blev tillsagda att i omgångar,
beroende på pandemiläget, stanna hemma och att endast delta i riksdagens arbete via internet.
Endast begränsad skara ledamöter i huvudsak från Stockholmsregionen skulle delta i
kammardebatter och voteringar.
Utskottsmöten, gruppmöten och andra möten sker sedan mars i regel via Skype eller Zoom. Det
fungerar till nöds. Informella samtal mellan partier och ledamöter påverkas definitivt i negativ
riktning.
Stockholmsregionens möten har övergått i digital form. En lång rad olika gäster har bjudits in till
våra överläggningar. Information och samtal på våra digitala möten har i huvudsak handlat om
pandemin och dess effekter på stockholmsregionen.
Arbetsplats- och studiebesök som i regel är en mycket viktig del av inhämtandet av
kunskapsunderlag för ledamöterna har endast kunnat genomföras i begränsad utsträckning. Ävn
besök samt arrangemang i riksdagen har begränsats kraftigt.
Sen 2019 så regiongruppen indelad i temagrupper. Den indelningen kvarstår formellt även om
arbetet delvis gått i stå på grund av Covid 19. Vi hoppas på att temagruppsarbetet skall kunna
upptas med full kraft så fort pandemin är över.
Temagrupp 1 har ansvar för frågor som rör näringsliv, skola och Temagruppens arbete. Anna
Wikström har varit sammankallande. Dessutom har Serkan Köse, Ingela Nylund Watz, och
Mathias Tegnér ingått i gruppen.
Temagrupp 2 har arbetat med meningsfull fritid och kultur och letts av Lawen Redar. Även
Azadeh Rojhan Gustavsson ingår i gruppen.
Temagrupp 3 har haft ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, samt socialförsäkringsfrågor och
haft Dag Larsson som sammankallande. Övriga medlemmar i gruppen är Sultan Kayhan, Kadir
Kasirga och Alexandra Völker.
Temagrupp 4 med Markus Selin som sammankallande har ansvar för frågor som rör
infrastruktur, klimatomställning, bostadsförsörjning och miljö.. Gruppen har utöver
sammankallande bestått av, Teres Lindberg, Leif Nysmed, Åsa Westlund, Mattias Vepsä och
Abraham Halef
Intern organisation och representation
Region bänkansvarig
Dag Larsson
Vice regionbänkansvarig
Mathias Tegnér till den 30/11 därefter Leif Nysmed
Kassör
Ingela Nylund Watz

Valberedning

Ingela Nylund Watz

Representation i gruppstyrelsen
Lawen Redar, Åsa Westlund och Teres Lindberg
Representation i gruppstyrelsens arbetsutskott
Åsa Westlund

Geografiskt ansvar
Varje ledamot har också ett särskilt geografiskt ansvar för att garantera en regelbunden dialog
med hela partiorganisationen. Fördelningen har under året sett ut enligt nedan:
Ledamot

Geografiskt ansvat

Alexandra Völker

Solna, Sundbyberg, Järfällla

Anders Östberg

Stockholm Krets 6
Sollentuna, Vallentuna
Upplands Väsby, Upplands-Bro,
Sigtuna

Anna Vikström
Azadeh Rojhan
Dag Larsson
Helene Hellmark Knutsson

Stockholm Krets 1 och 5
Järfälla, Norrtälje

Ingela Nylund Watz

Södertälje, Nykvarn

Kadir Kasirga

Stockholm Krets 6

Lawen Redar
Leif Nysmed

Stockholm Bromma/Kungsholmen K2
Huddinge, Ekerö

Markus Selin

Täby, Vaxholm, Österåker

Mathias Tegnér/Solange Olame Bayibsa

Tyresö, Värmdö, Nacka

Mattias Vepsä

Stockholm Krets 1 och 5

Annika Strandhäll
Serkan Köse

Stockholm Öppna utskottet
Botkyrka, Salem, Danderyd

Sultan Kayan

Stockholm Krets 3 Östermalm

Teres Lindberg

Stockholm Fackliga Utskottet

Thomas Hammarberg
Åsa Westlund

Stockholm Krets 4
Haninge, Nynäshamn

Abraham Halef

Norrtälje, Lidingö

Möten och träffar – Regionbänken
Riksdagsledamöterna arbetar kontinuerligt med att i olika former träffa invånarna i hela
Stockholmsregionen för att diskutera viktiga frågor för vår region, för att kommunicera ut
partiets budskap och för att ta in synpunkter och åsikter. Detta görs ständigt. Normalt så sker
detta i form av Partidagar, Fackliga möten samt Arbetsplatsbesök. Pandemin och dess
restriktioner har medfört betydande svårigheter att genomföra dessa i fysisk form under 2020.
Istället så har mängder med möten arrangerats i form av Zoom, Skype och teams möten.

Fackliga möten
Under året har flera fackliga möten genomförts, mestadels digitalt. Syftet med dessa har varit att
knyta kontakterna med de fackliga organisationerna och få en förståelse för hur fackens
medlemmars vardag ter sig. Det har varit extra viktigt under den pandemi som rått under nästan
hela 2020.
Ofta har det innefattat att ledamöterna samtalat med de ledande företrädarna fackliga
organisationerna och LO-distriktet. Pandemin har begränsat möjligheterna att få träffa
fackmedlemmar på arbetsplatser och på fackliga utbildningar, vilket annars är en oerhört viktig
del i den facklig-politiska samverkan. Ledamöter från länsbänken har bland annat träffat
Byggnads, Kommunal, Handels, IF Metall, Fastighets, Seko, Målarna, Elektrikerna, Musikerna.
Detta år har tyvärr LO-distriktets kurs ”Facket i samhället”, som brukar anordna 12 välbesökta
träffar i riksdagen, fått ställa in verksamheten, dock så han två tillfällen genomföras i början av
året med ca 50 deltagare som kom till riksdagen.
Arbetsplatsbesök
Pandemin har, mer eller mindre, satt stopp för arbetsplatsbesök. Några få mindre träffar har
genomförts, men inte alls i den omfattning som tidigare.
I stället har mycket fokus varit på digitala möten, digitala seminarier och ”gamla hederliga”
telefonsamtal. Även ett ökat tryck har varit i fackliga frågor från ledamöterna i sociala medier där
gemensamma delningsbilder med ett gemensamt budskap samt Youtubefilmer delats, för att
försöka fylla ut det tomrum som de inställda arbetsplatsbesöken lämnat efter sig.
Klassbesök i riksdagen
Har varit omöjliga att genomföra större delen av 2020.
Regionbänken – en naturlig del av partidistriktens verksamhet
Ledamöterna har förstås också gjort andra utåtriktade aktiviteter och partiaktiviteter i regionen.
Ledamöterna deltar aktivt i organiserade kampanjer och dörrknackningar organiserade av
Arbetarekommuner och/eller partiföreningar. Vi får ofta förfrågningar om att delta på
partiföreningsarrangeman och andra event.
Ledamöterna har att delta på digitala möten med Arbetarekommuner/kretsar och partiföreningar
för att genomföra budgetpresentationer samt uppdaterat dem om det politiska läget. Utöver detta
träffade ledamöterna regelbundet partiorganisationen företrädesvis i digital form. Dessutom så har
vi medverkat vi vid debatter och seminarier, deltagit i aktiviteter hos olika intresseorganisationer.
I pandemins tidevarv så har det digitala partiarbetet blivit viktigare än någonsin. Ledamöterna har
är mycket aktiva på sociala medier för att sprida information om arbetet och delta i den politiska
debatten. Gruppen och dess medlemmar har haft möten med för Stockholms stad och de andra
kommunerna samt med landstingsgruppen men också med inbjudna gäster, t ex statsråd och olika
intresseorganisationer i vårt län. Så gott som varje vecka ställer någon av ledamöterna en fråga till
ett av statsråden utifrån utvecklingen i vår region. Under året handlade många av dessa frågor om
vanstyret i Stockholms läns landsting. Inte minst bristerna i delar av Stockholms äldreomsorg som
blivit alltmer uppenbara och den höga dödligheten i Stockholm har blivit föremål för flera enskilda
frågor riktade till statsråd.
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Motioner och aktivitet i kammaren
Ledamöterna har hanterat ett antal motioner som sänts över från respektive partidistrikts årsmöte för
behandling under främst allmänna motionstiden. Dessa redovisas nedan. Det bör noteras att flera attsatser har fått ändrats för att passa riksdagens format eller för att frågan är föremål för utredning eller
beredning på Regeringskansliet.
Vad gäller aktivitet i kammaren så har ju pandemin förändrat situationen avsevärt. Flera ledamöter
har periodvis varit förhindrade på grund av de personligen tillhör riskgrupp eller varit drabbade av
sjukdomen. Dessutom så bör det noteras at merparten av ledamöternas arbete sker i riksdagens
utskott. Flera ledamöter har dessutom ställt ett antal skriftliga frågor i angelägna ämnen till
statsråden.
Ledamöternas aktiviteter
Ledamot

Motioner

Antal debatter i kammaren

Dag Larsson
Annika strandhäll
Anders Österberg
Lawen Redar
Kadir Kasirga
Teres Lindberg
Thomas Hammarberg
Sultan Kayhan
Mattias Vepsä

5 (10)
1 (18)
6 (30)
12 (25)
9 (29)
2 (13)
14 (32)
10 (28)

10
9
5
1
9
8
7
-

Helene Hellmark Knutsson
Åsa Westlund
Leif Nysmed
Alexandra Völker
Serkan Köse
Ingela Nylund Watz
Mathias Tegnér
Anna Vikström
Azadeh Rojhan Gustafsson
Markus Selin
Abraham Halef
Solange Olame Bayibsa

(1)
5 (8)
3 (17)
7 (10)
10 (21)
11 (14)
10 (18)
5 (14)
12 (18)
5 (10)
11 (18)
-

4
2
8
3
4
2
5
4
5
5
-

Det bör noteras att när gäller motioner så anger det första antalet huvudmotionär, antal inom parantes
är det totala antal motioner inklusive de ledamoten undertecknat med annan huvudmotionär. För att
motionera måsta man tjänstgöra under allmänna motionstiden.

Motioner från årsmöten
Nedan presenteras samtliga motioner som skickats till riksdagsbänken från respektive
partidistrikts årsmöten 2019 samt en genomgång om hur dessa hanterats av under det gånga året.
Stockholm partidistrikt
Motion

Yrkande

Årsmötesbeslut

Hantering

B4 Bättre lagstöd för
vildförtöjda båtar

Partiet i Stockholms kommun och riksdagen och EU verkar
för att kommuner ska kunna utfärda förtöjningsförbud vid
allmänna stränder vid sjöar och vattendrag och avhysa båtar
och fartyg som förtöjts på sådana platser. Avhysning bör
kunna ske på ett rimligt enkelt sätt. Bötfällning samt avgift
för att bekosta avhysning bör kunna ske där ägaren går att
identifiera. I likhet med problematiken för felparkerade
bilar som ägs av ”målvakter” bör regler sättas för hur båtar
ska kunna återfås efter omhändertagande.

Bifall

Motion 2020/21:2530

B22
Stärk företagens skyldighet att
ta ansvar för både människa
och miljö
Motion D9
Förbättrade villkor och
ersättningar för
Nämndemännen
E9 estetiska ämnen i
grundskolan och gymnasiet

Socialdemokraterna i Stockholm verkar för ett lagförslag i
riksdagen om en obligatorisk Human Rights Due Diligence

Bifall

Motion 2020/21:2208

Stockholms partidistrikt ska verka för en förbättring av
Nämndemännens villkor

Bifall

Motion 2020/21:2047

Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att elever i
grundskolan och gymnasieskolan i Stockholms kommun
ska ha regelbunden undervisning varje vecka i estetiska
ämnen
motionen skickas till riksdagsgruppen med uppmaning att
verka för att alla elever i
grundskolan och i gymnasieskolan i hela landet ska ha
regelbunden undervisning varje vecka i estetiska ämnen
.Vi yrkar att årsmötet beslutar att
Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att partiet i sitt
skolpolitiska program stryker att vi ”värnar rätten att välja
skola”.
Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att partiet
framöver inte endast ska se kunskap och bildning som
skolans främsta syfte utan även tydliggör/skriver fram att
Socialdemokraterna ser skolan som grunden i det
gemensamma samhällsbygget och därför vill återupprätta
den blandade skolan.
Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att regeringen
reformerar det nuvarande skolvalssystemet i syfte att öka
blandningen av barn och unga från olika samhällsgrupper
och bostadsområden i de skolor som idag är starkt
segregerade.
Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom
motionen och antar den som sin egen.

Bifall

Motion 2020/21:2066

Årsmötets
beslut
Avslag E21:1,
4, Bifall E21:2,
3

Motion
2020/21:2198

Motion G2
Avskaffa vårdföretagens
etableringsfrihet - inför
etableringskontroll senast år
2021

etableringskontroll införs i den öppna skattefinansierade
vården senast år 2021
årsmötet antar motionen som sin egen
motion jämte utlåtande skickas till
regionfullmäktigegruppen
motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen

Bifall

Motion
2020/21:2365

Motion G3
De funktionsnedsattas svåra
utsatthet

.Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen och
antar den som egen.
Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en förbättring
av assistans och att den blir mer allomfattande för
vardagens alla behov.
Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att kommande
lagstiftning gör det lättare för funktionshindrade att få en
mer helomfattande assistans.
Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att anhöriga till
funktionshindrade ska få den avlastning och stöd som
behövs för att kunna arbeta heltid.

Bifall

Motion 2020/21:2195

E21 Skolan måste bli grunden i
det gemensamma
samhällsbygget

G10 Missbruksvården behöver
reformeras

SiS får anslag för att starta utbildning av
behandlingsassistenter.
ge SiS kraftigt ökade anslag till forskning om
behandlingsmetoder.
en ny utredning om tvångsvård av unga och missbrukare
tillsätts.
vården byggs ut så att man kan ge hjälp åt fler.
kommunernas kostnader för placering på behandlingshem
subventioneras av staten.

Bifall

Motion 2020/21:2057

Motion G11
Nutritionsrelaterade
hälsoproblem är
kostsamt för både
individ och samhälle

ställa sig bakom motionen
motionen överlämnas till
riksdagsgruppen för åtgärd,
motionen överlämnas till
regionfullmäktigegruppen för åtgärd
man skyndsamt utreder frågeställningar
som lagts fram i motionen
man undersöker om det krävs en modell
för en övergripande samverkan i frågan
som skär igenom berörda
politikområden
behovet av utbildningsinsatser och
bristen på besök hos specialist vid äldres
psykisk ohälsa beaktas och åtgärdas,
enligt ovan,
självmordsfrekvensen för äldre män
uppmärksammas mer och förebyggande
åtgärder ökar,
motionen bifalls och översändes till
regionfullmäktigegruppen
motionen bifalls och översändes till
riksdagsgruppen

Bifall

Motionen har lyfts i
den
socialdemokratiska
gruppen i
socialutskottet, där ett
utvecklingsarbete
pågår kring såväl
yngres som äldres
hälsa.

Motion G14 Psykisk
ohälsa för äldre

H10 Lex Knuters

Dessutom så har
Anna Vikström (S)
motionerat i frågan
Motion 2020/21:2019

Bifall

Motion 2020/21:2193

Socialdemokraterna verkar för att
Bifall
spelreklamen minimeras och på allmänna
platser helt förbjudas likt vad som
beskrivs i motionen.
Socialdemokraterna verkar för att
spelbolagen regleras hårdare med syfte
att deras kontroll och övervakning
förbättras över spelarnas situation.
Socialdemokraterna verkar för att
hårdare regler införs för låneinstituten
likt vad som beskrivs i motionen.
Socialdemokraterna i Stockholm driver
dessa frågor gentemot de politiska
partierna i riksdagen.

Motion 2020/21:2194

H11 Nej till
tiggeriförbud

Socialdemokraterna i Stockholms stad
motverkar att tiggeriförbud införs
Socialdemokraterna i Stockholms stad
verkar för att häva redan införda
tiggeriförbud
Socialdemokraterna i Stockholms stad
arbetar för att ta fram långsiktiga förslag
på hur hanteringen av tiggerifrågan kan
förbättras som utgår från principen om
att fattigdom inte kan förbjudas

Bifall

Motion 2020/21:2406

H12 Statliga
myndigheter är inte
till salu

Stockholms partidistrikt står bakom
motionen . förbjuda privatisering av
befintliga statliga myndigheter
skickar motionen till riksdagsgruppen

Bifall

Vi har verkat i
motionens anda i
riksdagsgruppen

H13 kvinnojourer

.Ställa sig bakom motionen
motionen överlämnas till
riksdagsgruppen för åtgärd
Socialdemokraterna i regeringen
förstärker arbetet för direktiv som tydligt
underlättar för och stödjer
civilsamhällets organisationer,
Socialdemokraterna berörda ministrar i
regeringen förstärker arbetet med att än
tydligare stå upp för det svenska
civilsamhällets särart och utrymme i EUparlamentet.

Bifall

Kontakter har tagit
med den
socialdemokratiska
gruppen i EU
parlamentet, med
anledning av
motionens krav.
Frågan bevakas i
riksdagens EU
nämnd.

.

Stockholm läns partidistrikt
Under 2020 blev Stockholms läns distriktskongress framskjuten till oktober månad på grund av
pandemin.
De motioner som översänts till länsriksdagsgruppen tas därmed in i arbetet 2021.
Bifallna motioner från Stockholms läns distriktskongress för överlämnande till
länsriksdagsgruppen!
B11 Tillsätt en ny bostadssocial utredning

FHS3 Journalsekretess och föräldraansvar
FHS5 Samordna, förenkla och effektivisera insatser för barn och ungdomar som inte mår bra
FA8 Är vi endast arbetskraft eller har vi inte ett människovärde?
FA9 Avdragsrätt på medlemskap i A-kassa och facket
HV6 Höj ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen
JL3 Kommunala aktivitetsansvaret, KAA, -en samhällsviktig miljardaffär!
JL4 Skälig levnadsnivå, utevistelse
JL5 Förändra pensionssystemet så det blir en utjämning mot att minska klyftorna mellan de som
får mycket och de som får lite pension
M7 Det är bråttom nu…
M8 Justera det finanspolitiska ramverket
M11 Fossilfritt bränsle
M21 Båtregistrering för fritidsbåtar
T6 Revidera lagstiftningen med mera vad gäller våld mot kvinnor/män inom ramen för våld i
nära relationer och våldtäkter
Ö2 Anpassa de för nuvarande för restriktiva budgetpolitiska målen till de mer expansiva EUfördragen
Ö5Digitalisering i offentlig sektor - personlig service
Ö6 Tjänstepensionsinbetalningar till nämndemän
Ö11 Inför nationellt fyrverkeriförbud
Ö21 Nämndemännens villkor och ersättningar
Över 100 motioner inlämnade med en socialdemokratisk Riksdagsledamot från
stockholmsregionen som huvudmotionär under 2020
Nedan presenteras samtliga motioner inlämnade från ledamöterna regionbänken i Stockholm till
Sveriges riksdag.
1. Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet
Motion 2020/21:2431 av Abraham Halef (S)
2. Religiösa friskolor
Motion 2020/21:2429 av Abraham Halef (S)

3. Förebyggande arbete mot mobbning och utanförskap i skolan
Motion 2020/21:2432 av Abraham Halef (S)
4. Folkmordet seyfo 1915 i läroplanen
Motion 2020/21:2427 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
5. En inkluderande arbetsmarknad är vägen in i samhället
Motion 2020/21:2428 av Abraham Halef (S)
6. Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige
Motion 2020/21:1478 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
7. Båtskatt och båtregister
Motion 2020/21:2426 av Abraham Halef (S)
8. EBO-lagen
Motion 2020/21:2425 av Abraham Halef m.fl. (S)
9. Begränsad möjlighet till spelreklam
Motion 2020/21:2500 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
10. Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien
Motion 2020/21:2430 av Abraham Halef (S)
11. En fredlig, icke-aggressiv vädjan om hjälp ska inte utgöra grund för ett förbud
Motion 2020/21:2406 av Thomas Hammarberg m.fl. (S)
12. Helhetsgrepp om sjukförsäkringen
Motion 2020/21:2200 av Sultan Kayhan (S)

13. En översyn om varför kvinnor är mer sjukskrivna än män
Motion 2020/21:2199 av Sultan Kayhan (S)
14. Skolan måste åter bli grunden i det gemensamma samhällsbygget
Motion 2020/21:2198 av Sultan Kayhan m.fl.
15. Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter
Motion 2020/21:2197 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
16. Stärk psykosociala vården för nya föräldrar
Motion 2020/21:2196 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
17. Rätten till helomfattande assistans
Motion 2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
18. Psykisk ohälsa hos äldre
Motion 2020/21:2193 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
19. Rätt behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Motion 2020/21:2192 av Sultan Kayhan (S)
20. Tryggare sjukskrivningsprocess
Motion 2020/21:2190 av Sultan Kayhan (S)
21. Reformera sjukförsäkringen
Motion 2020/21:2191 av Sultan Kayhan (S)
22. Hot och våld mot anställda i staten
Motion 2020/21:909 av Sultan Kayhan (S)
23. Åtgärder mot spelmissbruk
Motion 2020/21:2194 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
24. Utred hörlurar i trafiken
Motion 2020/21:2115 av Sultan Kayhan (S)
25. Romernas mänskliga rättigheter
Motion 2020/21:2201 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
26. Ny strategi mot hemlöshet
Motion 2020/21:2206 av Serkan Köse (S)
27. Kashmir
Motion 2020/21:2209 av Serkan Köse (S)
28. Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter
Motion 2020/21:2208 av Serkan Köse och Mattias Vepsä (båda S)
29. Socialtjänstlagen och äldres livskvalitet
Motion 2020/21:2207 av Serkan Köse (S)
30. Mänskliga rättigheter kränks i Xinjiang
Motion 2020/21:2205 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg
31. Mänskliga rättigheter i protesternas Chile
Motion 2020/21:2204 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)
32. Räddningstjänsten
Motion 2020/21:1480 av Serkan Köse
33. Kurder och Kurdistan
Motion 2020/21:2068 av Dag Larsson m.fl. (S)
34. Estetiska ämnen i grundskolan och i gymnasiet
Motion 2020/21:2066 av Dag Larsson m.fl. (S)
35. Flygtrafik i Stockholmsregionen
Motion 2020/21:1439 av Dag Larsson (S)

36. Ett folkrörelsernas museum
Motion 2020/21:2067 av Dag Larsson (S)
37. Vildförtöjda båtar
Motion 2020/21:2530 av Dag Larsson m.fl. (S)
38. En starkare arbetsmarknad i Stockholm
Motion 2020/21:2477 av Dag Larsson m.fl. (S)
39. Svenska kraftnät
Motion 2020/21:2394 av Teres Lindberg (S)
40. Se över elmarknadens funktionssätt och effekterna av avregleringen av elmarknaden
Motion 2020/21:2393 av Teres Lindberg (S)
41. Avdragsrätt för medlemsavgift i fackföreningar och arbetslöshetskassor
Motion 2020/21:2048 av Teres Lindberg m.fl. (S)
42. Förbättrade villkor för nämndemän
Motion 2020/21:2047 av Teres Lindberg m.fl
43. Sfi-undervisning är en investering
Motion 2020/21:1578 av Teres Lindberg (S)
44. Statens institutionsstyrelse - Sis
Motion 2020/21:1580 av Teres Lindberg (S)
45. Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad
Motion 2020/21:2127 av (Denis Begic) och Teres Lindberg (båda S)

46. Folkomröstning om monarkins avskaffande
Motion 2020/21:2395 av Teres Lindberg (S)
47. Mänskliga rättigheter i Latinamerika
Motion 2020/21:2642 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
48. Om AP-fonderna
Motion 2020/21:1464 av Mathias Tegnér (S)
49. Trygghet för brottsoffer och övergrepp i rättssak
Motion 2020/21:2063 av Mathias Tegnér (S)
50. Marint reservat runt Arktis
Motion 2020/21:2062 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
51. Moderniserade regler för arbetskraftsinvandring
Motion 2020/21:2065 av Mathias Tegnér (S)
52. Om konsumtionsbaserade klimatmål

Motion 2020/21:2061 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
53. Starkare klimatperspektiv i den ekonomiska politiken
Motion 2020/21:1462 av Mathias Tegnér (S)
54. Motion för att minska antalet skadade och dödade i trafiken
Motion 2020/21:1467 av Mathias Tegnér (S)
55. Om rättspolitik, straffrabatter och jämlikhet
Motion 2020/21:2064 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
56. Utveckla och förbättra vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar
Motion 2020/21:1684 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
57. Insatser för att motverka en parallell svart bostadsmarknad
Motion 2020/21:1681 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
58. Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning
Motion 2020/21:1680 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
59. Ge kommunerna en tydligare roll i den myndighetsgemensamma satsningen mot
organiserad välfärdsbrottslighet
Motion 2020/21:1685 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
60. Värnplikt för ökad säkerhet, gemenskap och samhällsbärande kunskap
Motion 2020/21:1486 av Ingela Nylund Watz och Abraham Halef (båda S)
61. Stärk kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik med en ny bro
eller tunnel
Motion 2020/21:1682 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
62. Södertörns högskola
Motion 2020/21:1683 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S
63. Krav på F-skatt för underentreprenörer vid ROT-avdrag
Motion 2020/21:2070 av Leif Nysmed m.fl. (S)
64. Åtgärder mot arbetslivskriminaliteten
Motion 2020/21:2072 av Leif Nysmed m.fl. (S)
65. Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden
Motion 2020/21:2071 av Leif Nysmed m.fl. (S)
66. Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad
Motion 2020/21:2382 av Lawen Redar
67. Återinför en nationell planering av bostadspolitiken
Motion 2020/21:2366 av Lawen Redar m.fl. (S)
68. Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet och inför en etableringskontroll
Motion 2020/21:2365 av Lawen Redar m.fl. (S)

69. Skärpta straff för sexköp och kriminalisering av sexköp utomlands
Motion 2020/21:2364 av Lawen Redar (S)
70. Ett förstärkt straffrättsligt skydd för yrkesverksamma journalister
Motion 2020/21:2363 av Lawen Redar (S)
71. En brottsbalk utan hedersrubricering sätter skugga över statistiken
Motion 2020/21:2362 av Lawen Redar (S)
72. Produktionsrabatt för film- och tv-inspelningar
Motion 2020/21:2361 av Lawen Redar m.fl. (S)
73. Skydd för oppositionella och insatser för journalister och kulturskapare i Belarus
Motion 2020/21:2357 av Lawen Redar (S)
74. Förstärk den straffrättsliga regleringen av de sociala nätverksplattformarna
Motion 2020/21:2497 av Lawen Redar (S)
75. Frige Selahattin Demirtas
Motion 2020/21:2360 av Lawen Redar (S)
76. Frige Gui Minhai
Motion 2020/21:2359 av Lawen Redar (S)
77. Frige Dawit Isaak
Motion 2020/21:2358 av Lawen Redar (S)
78. Syskonförtur i kommunala skolor
Motion 2020/21:2421 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)
79. Underlätta krediter till kooperation och ekonomiska föreningar
Motion 2020/21:2420 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
80. Kooperationens förutsättningar
Motion 2020/21:2419 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
81. Kooperativa hyresrätter
Motion 2020/21:2408 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
82. Avskaffa snabbhetspremien
Motion 2020/21:2611 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
83. Humanitär rätt
Motion 2020/21:2423 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)
84. Hållbar fred i Afghanistan
Motion 2020/21:2422 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Alexandra Völker (båda S)
85. Frånta våldsutövande föräldrar vårdnaden

Motion 2020/21:2085 av Azadeh Rojhan Gustafsson och (Carina Ohlsson) (båda S)
86. Upprätta ett data- och digitaliseringsutskott i riksdagen
Motion 2020/21:2106 av Markus Selin (S)
87. Ersättningsmodeller till fastighetsägare vid byggnation av elförbindelse
Motion 2020/21:2109 av Markus Selin m.fl. (S)
88. Fler kvinnor inom ingenjörsyrkena
Motion 2020/21:866 av Markus Selin (S)
89. Kulturella och kreativa näringar behöver en strategi för rättvis immaterialrätt
Motion 2020/21:2108 av Markus Selin (S)
90. Inrättande av ett kunskapscentrum för immaterialrätt
Motion 2020/21:2107 av Markus Selin (S)
91. Individualiserad föräldraförsäkring
Motion 2020/21:2338 av (Elin Gustafsson) och Annika Strandhäll (båda S)
92. Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen
Motion 2020/21:1624 av (Magnus Manhammar) och Mattias Vepsä (båda S)
93. Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa
Motion 2020/21:2056 av Mattias Vepsä (S)
94. En jämlik skola fri från avgifter
Motion 2020/21:2024 av Mattias Vepsä (S)
95. Skatteöversyn för ökad jämlikhet och rättvisa
Motion 2020/21:2022 av Mattias Vepsä (S)
96. Öka hållbart och jämställt svenskt jordbruksbistånd för att bekämpa hungern i spåren av
Corona
Motion 2020/21:2023 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
97. Åtgärder för att omgående förbättra tvångsvården av unga och missbrukare
Motion 2020/21:2057 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
98. Hållbar konsumtion för att nå netto noll senast 2045
Motion 2020/21:2025 av Mattias Vepsä och (Magnus Manhammar) (båda S
99. Ett hållbart och effektivt transportsystem
Motion 2020/21:863 av (Magnus Manhammar) och Mattias Vepsä (båda S)
100.

Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor
Motion 2020/21:1465 av Anna Vikström (S)

101.

Kontinuitet i vården och reglering av nätläkare
Motion 2020/21:2021 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)

102.

Måltidsavgifter i särskilt boende
Motion 2020/21:2020 av Anna Vikström (S)

103.

Undernäring bland Sveriges äldre
Motion 2020/21:2019 av Anna Vikström (S)

104.

Hälso- och sjukvård i äldreomsorgen
Motion 2020/21:912 av Anna Vikström (S)

105.

Livssituationen för kvinnor som lever under hot
Motion 2020/21:2110 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

106.

Nationellt samordnad vård för personer med sällsynta diagnoser
Motion 2020/21:2017 av Alexandra Völker (S)

107.

En inkluderande arbetsmarknad
Motion 2020/21:2018 av Alexandra Völker (S)

108.

Föräldraledighet för tvillingföräldrar
Motion 2020/21:2055 av Alexandra Völker (S)

109.

Lärdomar av den digitalisering som har skett under pandemin
Motion 2020/21:2370 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

110.

Bättre vård efter förlossning
Motion 2020/21:2369 av Åsa Westlund m.fl. (S)

111.

Sätt individen i centrum
Motion 2020/21:2368 av Åsa Westlund (S)

112.

En fungerande skola för barn med NPF
Motion 2020/21:2371 av Åsa Westlund (S)

113.
Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga
utredningar
Motion 2020/21:2367 av Åsa Westlund (S)
114.
Lagen om offentlig upphandling så att anbud med orimligt lågt pris som
förutsätter kraftiga försämringar för de anställda kan förkastas
Motion 2020/21:1461 av Anders Österberg (S)
115.
Tandvård
Motion 2020/21:2012 av Anders Österberg (S)
116.
Förstärkt polisutbildning i Järva
Motion 2020/21:2011 av Anders Österberg (S)
117.
Hemförsäkring för allmännyttan
Motion 2020/21:2010 av Anders Österberg (S)

118.

Förebyggande arbete mot gängkriminalitet
Motion 2020/21:2210 av Anders Österberg (S)

119.

Jämlik barndom
Motion 2020/21:2013 av Anders Österberg (S)
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Inledning
2020 blev ett prövande år och präglades av Coronapandemin och dess omfattande
konsekvenser för hälsa och liv, och även ekonomi. Under denna tuffa period slöt hela
Sverige upp bakom vårdpersonalens insatser. Det var tack vare deras hårda arbete som
regionen klarade av att hantera krisen, som ser ut att fortsätta under 2021. Coronapandemin
påverkar hela samhället, och även Socialdemokraternas arbete i Region Stockholm. Men trots
det har kansliarbetet och det politiska arbetet i fullmäktige, i nämnder och styrelser fortsatt i
högt tempo.
Vår region blev olyckligtvis en av de mest drabbade regionerna under våren och vi som parti
tvingades att helt lägga om vårt oppositionsarbete. Vi har under hela den tuffa perioden tagit
ansvar och utgjort en tydlig och konstruktiv opposition. Detta trots att svårigheten för oss
att få tag på information om det allvarliga läget med smittspridning och sjukvårdsbehov och
de oklara beslutsgångarna i Region Stockholms stora styrningsorganisation.
Redan innan covid-19-pandemin befann sig sjukvården i Stockholmsregionen i kris, trots
Sveriges ekonomiskt bästa förutsättningar att leverera vård i världsklass. I januari 2020, det
vill säga, innan pandemin bröt ut, fördjupades krisen ytterligare inom akutsjukvården och
skrämmande vittnesmål från patienter, anhöriga och personal avlöste varandra om överfulla
akutmottagningar och vårdavdelningar. Patientsäkerheten kunde inte längre säkerställas,
enligt vårdpersonalen. Och värre blev det efter pandemins utbrott. Som en konsekvens av
denna har vårdskulden förvärrats. Tusentals operationer har ställts in och svårt sjuka
patienter riskerar ständigt att inte få vård i tid.
Vi krävde redan då – och även under hela året att varslen av vårdpersonal skulle stoppas,
liksom åtstramningarna på akutsjukhusen och fortsatt underfinansiering av vårdcentralerna.
Vi har kontinuerligt under våren ställt många frågor till förvaltning och politiker i de styrande
nämnderna och styrelserna. Vi har tagit fram flera skrivelser och enkla frågor om testning,
intensivvårdskapacitet samt kraven på privata vårdgivare att bidra med sjukvårdspersonal på
sjukhusen under pandemin.
Moderaterna har under snart femton års tid slösat bort enorma mängder skattepengar på
vårdmarknader och inhyrd vårdpersonal, konsulter och byråkrati. Regionens sjukhus saknade
alltså sedan tidigare kapacitet, i stora delar av regionen ges inte vård efter behov, köerna växer
och patientsäkerheten kan inte garanteras. Covid-19-pandemin förstärkte ett tidigare
problem.
Sjukvården i regionen behöver därför en ny riktning. Regionens sjukhus måste få mer
resurser och vårdcentralerna måste bli fler - över hela regionen. Regionens sjukhus och
vårdcentraler behöver också fler, inte färre vårdanställda, det är så personalen kan få mer tid
med patienterna och det är så köerna kortas.
Det var därför vi socialdemokrater föreslog i vår budget att en (1) miljard av resurserna ska
omfördelas för att stärka sjukvården. Det innebär att vi vill ger sjukhusen dubbelt så mycket
som Moderaternas och satsar en halv miljard mer på vårdcentralerna. Konkret vill vi ge
sjukhusen tre procent i ökade resurser vilket innebär att deras kapacitet stärks, till skillnad
från Moderaternas svältkur för regionens sjukhus – mitt i en pandemi.
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Coronapandemin kommer även få stora konsekvenser för andra verksamhetsområden.
Pandemin har på allvar blottlagt de underliggande problemen i regionens ekonomi. Trots att
regeringen skjutit till miljardbelopp till Region Stockholm både under 2020 och för
kommande år så ser den ekonomiska situationen dyster ut. Det moderatledda styret för en
ekonomiskt ansvarslös politik där flertalet verksamheter går med kraftiga underskott, trots
att regionen alltså har landets bästa ekonomiska förutsättningar, med den högsta skatten och
en stark intäktsutveckling till följd av de gångna årens högkonjunktur.
På trafikområdet blev konsekvenserna att resandet störtdök under våren och detta
kombinerat med att man stängde framdörrarna på bussarna och därmed omöjliggjorde för
resenärerna att blippa sina SL-kort och därmed betala för sig ledde till stora intäktstapp. I
slutet av mars drog SL också kraftigt ner på trafiken vilket orsakade stor trängsel. Man
hävdade att detta var för att ta höjd inför sjukskrivningar men backade snabbt. Vi och många
med oss kritiserade detta hårt. Vi har lagt flera förslag för att minska trängseln bland annat:
öka antalet informanter som vägleder människor, ta hjälp av turistbussföretagen för fler
bussar, flytta bak kortläsarna för att möjliggöra för människor att betala för sin resa.
Under detta omvälvande år med de nya förutsättningar det innebär för alla organisationer,
har Socialdemokraternas regionkansli snabbt ställt om till arbeta helt digitalt. Vi har samtidigt
förfinat och utvecklat viktiga rutiner och processer och inlett ett pågående arbete med
verksamhetsutveckling och strategiska prioriteringar. Vi har också haft möjligheten att
välkomna flera nya medarbetare under året.
Aida Hadzialic

Talla Alkurdi
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Formalia
Regiongruppens styrelse
Ordinarie

Ersättare

Talla Alkurdi, ordförande
Aida Hadžialić , vice ordförande
Rolf Lindell
Christina Enocsson Mårtensson
Hanna Stymne Bratt
Elvir Kazinic
Sven-Inge Nylund
Lowisa Andersson
Elof Hansjons

Märvi Mäkinen Andersson
Khashayar Farmanbar
Hanna Jokio
Hanna Svensson

Adjungerade
Jens Sjöström
Tara Twana
Sofie Ågren
Lars Bryntesson
Robert Johansson
Victor Harju
Petra Larsson

Tove Sander
Fredrik Fällman t.o.m augusti
Anna-Karin Grenninger from augusti
Sofia Olsson
Johan Sjölander tom mars
Catharina Piazzolla from mars
Måns Gustafsson from december

Regionråd och arvoderade politiker
Aida Hadžialić

Regionråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska och
finansiella frågor, gruppledare

Talla Alkurdi

Regionråd i opposition med ansvar för hälso- och
sjukvårdsfrågor, vice gruppledare

Jens Sjöström

Regionråd i opposition med ansvar för trafikfrågor

Robert Johansson

Heltidsarvoderad med ansvar för personalpolitiska frågor samt
tillväxt och regionplanering

Petra Larsson

Arvoderad politiker, gruppledare i Produktionsutskottet och
Valfrihets- och tillgänglighetsberedningen

Lars Bryntesson

Arvoderad politiker, gruppledare i Vårdens
kunskapsstyrningsnämnd och Länsplane- och
samhällsplaneringsutskottet
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Victor Harju

Arvoderad politiker, gruppledare i Innovations- och
utvecklingsutskottet

Elinor Odeberg

Deltidsarvoderad politiker t.o.m augusti 2020

Liselott Vahermägi

Deltidsarvoderad politiker

Bawer Kevir

Deltidsarvorderad politiker

Regionfullmäktiges presidium
Mikael Sundesten

1:e vice ordförande i regionfullmäktige

Gruppledare
Mervi Mäkinen Andersson
Robert Johansson

Elinor Odeberg
Tara Twana
Rolf Lindell
Hanna Jokio
Talla Alkurdi
Victor Harju
Petra Larsson
Christina Enocson-Mårtensson
Tove Sander
Conny Fogelström
Hanna Stymne-Bratt
Aida Hadžialić
Jens Sjöström
Ola Hägg
Elof Hansjons
Ayla Eftekhari
Lars Bryntesson
Susanne Lund

Miljö och hållbarhetsberedningen
Arbets- och personalutskottet, Tillväxt- och
regionplanenämnden och
Kompetensförsörjningsrådet
Psykiatriberedningen
Kulturnämnden
Fastighets och servicenämnden, Locum AB
Folkhälsoberedningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Innovation- och utvecklingsutskottet
Produktionsutskottet, Valfrihet- och
tillgänglighetsberedningen
Patientnämnden
Avtalsutskottet
Färdtjänstnämnden, Färdtjänstutskottet
Kvalitetsrådet
Regionstyrelsen, Regionfullmäktige
Trafiknämnden, SL AB, WÅAB
Forskningsberedningen
Beredningen för pilotförsök inom
kollektivtrafiken
Sjötrafikberedningen, Sjötrafikutskottet
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Länsplaneoch samhällsplaneringsutskottet
Beredningen för framkomlighet och tillgänglighet
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Personal på kansliet
Anna-Karin Grenninger (tjänstledig jan-juli)
Rozgar Watmani (from maj)
Behrang Behdjou (from februari)
Jakob Stone (from augusti)
Simon Andersson (from oktober)
Frida Gunnarsson (from augusti)
Lydia Wefer
Johanna Falk
Sofia Olsson
Linda Nygren
Fredrik Fällman (tom augusti)
Niklas Domeij (tom augusti)
Fredrik Strelert (tjänstledig pga studier from augusti)
Maja-Malin Ekelöf (tom augusti))
Hadi Ala (tom juni)
Viktor Stenlöf (juni-september)

Mandatfördelning
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S
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C
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M

39

10

15

6

15

7

57

2014-2018
S

V
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C

FP

KD

M

SD

41

12

15

7

13

9

43
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2018-2022
S

V

MP

C

L

KD

M

SD

40

16

8

12

12

12

34

15
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Regiongruppens sammanträden
Regiongruppen har haft 10 sammanträden samt en digital höstupptakt den 22 augusti 2020.
Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som motioner,
interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista:
6 februari
Representanter från Vårdförbundet, Stockholms läkarförening och Kommunal gästade
gruppmötet för och prata om läget på våra akutsjukhus.
18 mars
Årsmöte där bland annat verksamhetsberättelsen antogs
29 april
Bland annat resterande delar av årsmötet
14 maj
Styrande principer för budgetarbetet
4 juni
Sommaravslutning
17 juni
Gruppmöte inför extrainsatt regionfullmäktige
21 augusti
Höstupptakt med deltagande av bland andra Irene Wennemo och Axel Björneke.
10 september
Budgetprocessen
8 oktober
Information om höstkampanj och beslut om inriktning för budget
12 november
Strategi inför budgetfullmäktige med fokus på tonalitet och budgetdebatten.
3 december
Julavslutning
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Finans- och allmänpolitiska frågor
Regionens ekonomiska läge
Coronapandemin har medfört omfattande konsekvenser för hälsa och liv, och så även för
ekonomin. Redan vid årsskiftet 2019/2020 hade konjunkturen mattats av och den förväntade
nedgången både fördjupades och gick i snabbare takt till följd av pandemins konsekvenser.
Nödvändiga åtgärder som sattes in för att stoppa smittspridningen har samtidigt slagit hårt
mot ekonomin och jobben. Stockholmsregionen har ett ekonomiskt läge som är sämre än
vid den senaste finanskrisen och en kraftigt ökande arbetslöshet. Regionen står för upp emot
hälften av Sveriges tillväxt och hälften av alla nya jobb som skapats under de senaste åren,
därav är en återhämtning av ekonomin i Stockholmsregionen central för hela landet.
Region Stockholms ekonomi är satt under omfattande ekonomisk press till följd av
pandemin. Covid-19 har under året medfört betydande merkostnader för vården och
biljettintäkterna från kollektivtrafiken har fallit kraftigt i jämförelse med budget. Regionens
stora utmaning framåt är att hantera den uppskjutna vården, samtidigt som beredskap för
nya utbrott bibehålls. För kollektivtrafiken krävs en budgetmässig anpassning där antalet
resande till följd av reserestriktionerna är lägre än tidigare, samtidigt som antalet avgångar
måste upprätthållas för att minska smittspridningen.
När denna text skrivs är inte det ekonomiska resultatet för 2020 presenterat ännu, men enligt
den senaste prognosen så ser regionen ut att gå med ett överskott på 3,3 miljarder kronor.
Den socialdemokratiskt ledda regeringens beslutade extrastöd är helt avgörande för
regionens ekonomiska återhämtning. Det är ett styrkebesked för landets finanser att Sveriges
största region som även har varit hårdast drabbad av pandemin väntas att gå med ett så stort
överskott. Då vi redan under hösten kunde se att ett stort överskott var väntat har det varit
prioriterat att driva på för att nyttja mer resurser nu, istället för att lägga allt på hög. Nu
befinner sig Region Stockholm i en andra våg av pandemin och planerad vård ställs åter in.
Hade en större del av regionens resurser tidigare i höstas kunnat läggas på att hantera den
uppskjutna vården hade patienter som nu får se sin operation uppskjuten ännu en gång
kunnat genomföra den och istället gå mot ett tillfrisknande.
Trots att regeringen skjutit till miljardbelopp till Region Stockholm både under 2020 och för
kommande år så ser den ekonomiska situationen dyster ut. Pandemin har på allvar blottlagt
de underliggande problemen i regionens ekonomi. Det moderatledda styret har under 14 år
fört en ekonomiskt ansvarslös politik där flertalet verksamheter går med kraftiga underskott,
trots att regionen har landets bästa ekonomiska förutsättningar, med den högsta skatten och
en stark intäktsutveckling till följd av de gångna årens högkonjunktur. Majoritetens
omfattande slöseri med skattebetalarnas pengar har fortsatt och bara under det första
halvåret 2020 spenderade de över en halv miljard på konsulter, trots brinnande pandemi med
sjukvårdspersonal med stora behov av fler kollegor. Denna ansvarslöshet resulterar i att
regionens akutsjukhus återigen kan räkna med skamlösa 1,5 % i budgetökning. En ökning
som långt ifrån motsvarar varken personalens löneökningar eller höjda hyreskostnader.
Socialdemokraternas oppositionsbudget innehöll tydliga prioriteringar med kraftiga
satsningar på sjukhusen och vårdcentralerna genom minskade kostnader för administration,
konsulter och vårdmarknaderna.
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Investeringar inom kollektivtrafik och vårdfastigheter
För att möta behovet av en växande region har Region Stockholm under det senaste
decenniet fört ett ambitiöst investeringsprogram. På vårdfastighetssidan ligger många
omfattande projekt bakom oss, såsom det rekorddyra bygget av NKS och flertalet andra
nybyggnationer på regionens sjukhus. Kollektivtrafiken står i ett annat läge, där stora projekt
så som utbyggnaden av tunnelbanan är pågående.
Den ekonomiskt ansträngda situationen i Region Stockholm får konsekvenser för regionens
investeringsplan och kräver tuffa prioriteringar så att resurser används rätt. Den
moderatledda majoriteten har i budgeten för 2021 strukit investeringar tänkta att genomföras
under det kommande decenniet till ett värde av drygt 11 miljarder. Vi socialdemokrater ser
att investeringsplanen till viss del behöver rationaliseras utifrån det ekonomiska läget,
samtidigt visar siffror från Konjunkturinstitutet att det bästa sättet för att stimulera en ökad
sysselsättning är offentliga investeringar. Vi valde därför att i vårt budgetförslag tillföra cirka
4 miljarder i investeringsplanen 2021-2030. Prioriterat var investeringar som enligt
beräkningar är att betrakta som samhällsekonomiskt lönsamma. Det är en politik för att få
hjulen att rulla igen och stötta regionens ekonomiska återhämtning.
Ett återkommande problem på investeringssidan är fördyrade investeringsobjekt. Två
talande exempel är bygget av världens dyraste sjukhus, NKS, och att en översyn av det nya
tunnelbanebygget visade på 9 miljarder i ökade kostnader. Givet pandemin är det förståeligt
att upparbetningsgraden på trafiksidan varit lägre än planerat. Dock är problemet inte
tillfälligt utan återkommande med stora konsekvenser som följd. Upparbetningsgraden för
investeringarna var under 2019 bara 76 procent. När över en fjärdedel av beslutade
investeringar inte blir av skjuts kostnader på framtiden och fördyringarna, med ökade ränteoch avskrivningskostnader som konsekvens, riskerar att tränga undan välbehövliga
satsningar på regionens verksamheter. Region Stockholm måste vända denna utveckling.
För att säkerställa att investeringarna och regionens övergripande mål går hand i hand krävs
mer utförliga nyttokalkyler och analyser. Prognosticerade kostnader för försenade projekt
måste indexeras upp kontinuerligt. Idag sker uppindexeringen först när investeringsprojektet
väl startas vilket kan leda till kraftiga och plötsliga kostnadshöjningar. De investeringar som
genomförs måste även, på ett bättre sätt än vad som görs i dagsläget, styras och följas upp.
En viktig del är att sluta använda konsulter i investeringsprojekteten och att stärka planering
och kontroll kring investeringarna. Ett sådant arbetssätt minskar risken för fördyringar och
skapar således bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheterna.
Med den så kallade Framtidsplanen som grund fortsätter ny- och ombyggnationer av
vårdfastigheter i Region Stockholm. Flertalet stora projekt är avslutade och har kantats av
såväl förseningar som fördyringar. När regionen blickar framåt mot 20-talets
investeringsbehov är det centralt att tidigare misstag inte upprepas. Det krävs en tydligare
sammanlänkning mellan investeringsplaner och vårdbehov. Mot bakgrund av detta har en
prioriterad fråga under året varit att regionen ska genomföra en uppdaterad analys av
vårdlokalsbehovet på såväl kort som lång sikt. Det finns en principiell skillnad mellan hur
Socialdemokraterna och den styrande moderatledda majoriteten ser på regionens innehav
och förvaltning av vårdfastigheter. Moderaterna har under de senaste 14 åren backat allt mer
från sitt politiska ansvar att säkerställa en tillräcklig mängd vårdplatser, sett över hela länet.
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Parallellt har en prioritet varit att kräva att flertalet av majoritetens planerade
fastighetsförsäljningar dras tillbaka. Vi ser exempelvis att den moderatledda majoritetens
planer på att sälja flera fastigheter inom psykiatriområdet kan komma att ge förödande
konsekvenser om dem genomförs, eftersom vårdbehovet har utökats kraftigt. Även på
geriatrikens område sker försäljningar utan långsiktiga konsekvensanalyser. Bromma sjukhus
som såldes under året är ett sådant exempel, där ingen garanti finns att det kommer bedrivas
vård där om 5 år. Ett ytterligare krav är att beslutet som fattades av majoriteten under våren
rivs upp och därmed att de delar av Gamla Karolinska som bedöms vara lämpliga för
framtida användning för sjukvårdsändamål, inklusive forskning, utbildning och
kompetensutveckling samt eventuellt behov av personallägenheter avförs från
försäljningslistan.

Hälso- och sjukvård
På hälso- och sjukvårdensområdet blev år 2020 verkligen inte som någon hade planerat. I
januari, innan pandemin bröt ut, fördjupades krisen inom akutsjukvården och skrämmande
vittnesmål från patienter, anhöriga och personal avlöste varandra om överfulla
akutmottagningar och vårdavdelningar. Patientsäkerheten kunde inte längre säkerställas,
enligt vårdpersonalen. En ny sjukvårdsdemonstration planerades mot regionstyrets
misskötsel av stockholmsvården och debatten intensifierades. I debatten var vi
socialdemokrater i högsta grad delaktiga. Vi lyfte våra krav om att stoppa varslen av
vårdpersonal, åtstramningar på akutsjukhusen och fortsatt underfinansiering av
vårdcentralerna. Sedan kom pandemin. Region Stockholm blev en av de mest drabbade
regionerna under våren och vi som parti tvingades att helt lägga om vårt oppositionsarbete.
När den andra vågen av pandemin i skrivande stund drabbar oss samtidigt som mycket av
den övriga vården inte längre kan skjutas upp konstaterar vi att våra varningar om att
regionen fortfarande inte har tillräcklig beredskap stämmer. Regionen har minskat sin
kapacitet inom intensivvården över tid, bristen på specialistutbildad personal kvarstår och
regionen ställer inte krav på privata vårdgivare att ställa upp i krislägen. När pandemin slog
till i våras kunde vi även se hur klassamhället drabbade många av våra invånare i socialt utsatta
områden särskilt hårt. Dagens ojämlika sjukvård hade inte beredskap för det. Vi kan
sammanfattningsvis konstatera att det fanns en enorm vårdskuld till stockholmarna på flera
områden redan innan pandemin – en skuld som har byggts upp i över ett decennium med
ett moderatstyrt regionstyre. Detta har varit vårt fokus i vårt oppositionsarbete under året.
Oppositionsarbete i pandemin
Vårt oppositionsarbete har under hela året präglats av att få tag på information om det
allvarliga läget med smittspridning och sjukvårdsbehov, vilka beslut som planerats samt var
någonstans i Region Stockholms stora styrningsorganisation som beslut har fattats.
Inledningsvis rådde borgfred både nationellt och i regionen – vi socialdemokrater ”la den
politiska debatten åt sidan” och tog ansvar för situationen. När dock detta bröts på nationell
nivå av partiledaren för Moderaterna ändrade vi vårt arbetssätt. Vi har under våren arbetat
med flera politikutvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvårdsområdet relaterat till
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erfarenheterna av coronapandemin. Inom beredskapsfrågor, folkhälsa, personal samt
äldrevården har vi fördjupat våra kunskaper om nuvarande läge samt utvecklat politiska
förslag genom åtskilliga intervjuer och möten med sakkunniga och förtroendevalda inom
respektive område. Detta arbete har vi tagit med oss under hösten och kommer fortsätta
använda igenom hela pandemin och även efteråt.
Det har varit en utmaning att få svar på frågor från förvaltningen kring pandemin. Nya
organisationer har bildats och informationsspridningen har lämnat mycket att önska. Trots
detta har vi kontinuerligt under våren ställt allt många frågor till förvaltning och politiker i
de styrande nämnderna och styrelserna. Våra skrivelser och enkla frågor om testning,
intensivvårdskapacitet, smittspridning på särskilda boenden, hanteringen av smittspridningen
på Järvaområdet samt kraven på privata vårdgivare att bidra med sjukvårdspersonal på
sjukhusen under pandemin är bara några av dem.

Krisen inom akutsjukvården har förvärrats
Krisen på regionens akutsjukhus förvärrades som nämndes inledningsvis ytterligare under
årets första månader – innan pandemin – och fick stor nationell uppmärksamhet. Här tog vi
debatten gentemot ansvarigt finansborgarråd och föreslog vårt ”Räddningspaket för
akutsjukvården i regionen”. I februari genomförde statsminister Stefan Löfvén och Aida
Hadžialić ett besök på Södersjukhuset. Där träffade de personal och fackliga representanter
från Kommunal, Vårdförbundet samt Läkarföreningen och fick höra vittnesmål från den
pressade akutsjukvården i regionen.
Under året har det blivit mer och mer uppenbart att Region Stockholm behöver ett robust
sjukvårdssystem och en stabil akutsjukvård som klarar att växla upp i kriser under lång tid.
Därför blir det också uppenbart att det under lång tid har satsats för lite på sjukvården i
Region Stockholm och att beredskapsfrågorna nedprioriterats av den moderatledda
majoriteten. Istället för att gå till vård och beredskap har pengar försvunnit iväg till haveriet
med Nya Karolinska, till nya vårdmarknader och till dyra konsultnotor.
Ta hand om dem som tar hand om oss

Under den pågående pandemin har vårdpersonalen på sjukhusen stått i frontlinjen med risk
för sin egen hälsa. Redan långt innan pandemin drabbade regionen rådde en stor
arbetsmiljöskuld gentemot personalen. Situationen var allvarlig med stress, påfrestande
arbetstider och arbetsmiljö samt bristande respekt för personalens yrkeskunnande. Detta var
särskilt svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal inom akutsjukhusen. Pandemin har
ytterligare förvärrat läget. Moderaterna har under året bedrivit en personalpolitik med hot
om massvarsel och besparingskrav på redan tungt belastade sjukhus. Samtidigt betalade
Region Stockholm över 800 miljoner kronor för hyrpersonal per år. Under hösten fick vi
även svar på vår skrivelse om övertidsarbete som visade att personalen inom den
regiondrivna sjukvården arbetat 850 000 övertidstimmar under förra året, det är en
häpnadsväckande siffra.
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Vi fortsätter att hävda att resurserna måste gå till vårdpersonalen, inte till dyra privatiseringar.
Därför förslår vi att akutsjukhus ska få mer resurser genom en årlig uppräkning på 3 procent
vilket är en fördubbling jämfört med idag. Vi menar i vårt budgetförslag att detta behövs för
att vi ska kunna göra ett lönelyft inom dygnet-runt-verksamheterna och göra satsningar
avseende arbetsmiljö och nya arbetstidsmodeller för personalens återhämtning. I ett första
steg driver vi att undersköterskor och sjuksköterskor ska prioriteras. På så sätt kan även
antalet erfarna medarbetare på akutsjukhusen bli fler och de hundratals stängda vårdplatser
som finns på akutsjukhusen idag kan åter öppnas Vårdpersonalen ska känna politikens fulla
stöd – och de ska få fler kollegor, inte färre.
Tät facklig samverkan
Under 2020 har den täta dialogen med vårdfacken Kommunal Stockholm, Vårdförbundet
Stockholm och Stockholms läkarförening samt med regionavdelningen inom Vision varit
viktigare än någonsin. Övergången till digitala möten har möjliggjort än fler möten än tidigare
år. Vi har kunnat uppdatera oss om läget under pandemin och vi har kunnat diskutera våra
politiska förslag på personalområdet. Dessutom har Socialdemokraterna i Region Stockholm
fortsatt kämpa för innehållet i den överenskommelse som skrevs med LO-distriktet 2018 för
att driva kraven på fler heltids- och tillsvidaretjänster.

Smittspridning på SÄBO
Region Stockholms uppsplittrade sjukvårdssystem har märkts av särskilt tydligt när det gäller
vården för äldre stockholmare. Smittspridningen har slagit hårt mot länets äldreomsorg, och
inte minst särskilda boenden. Allvarliga brister har uppmärksammats som regionens ansvar
för läkarinsatser på särskilda boenden.
Smittspridningen på särskilda boenden har påtalats sedan pandemins start från oss
socialdemokrater. Tidigt under våren begärde vi att särskilda granskningar skulle tillsättas för
att granska bristerna i regionens vård. Genom att studera kostnadsutvecklingen vad gäller
läkarinsatserna på SÄBO uppmärksammade vi även hur det under en lång tid satsats för lite
på denna vård.
Under hösten har alarmerade resultat från granskningar av det moderatledda styrets
hantering av vården för äldre stockholmare kommit fram i ljuset. På boenden i Stockholms
stad har endast fyra av tolv granskade boenden haft fysisk läkarnärvaro överhuvudtaget under
vårens pandemi. Det är häpnadsväckande uppgifter.
Inspektionen för vård och omsorg har granskat regionernas ansvar för läkarvården på
särskilda boenden under pandemin. I granskningen prickas Region Stockholm på samtliga
punkter, inte minst vad gäller avsaknaden av individuella bedömningar av patienter. Allvaret
i detta har lyfts i samtliga berörda politiska organ samt medialt av oss socialdemokrater.

Smittspridningen på Järva
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Befolkningen i Järvaområdet och i flera andra socialt utsatta områden har drabbats mycket
hårt av pandemin. Klassamhället i regionen har fått ödesdigra konsekvenser med tydlig
överpresentation av både smitta och antal avlidna. Många invånare har inte kunnat följa
rekommendationerna eftersom de har jobbat i vården, kört bussar och taxibilar och hållit
igång mataffärerna under pandemin. Samtidigt har det under lång tid satsats alldeles för lite
på sjukvården i dessa förorter. Det är en skandal och ett stort svek att fler insatser inte sattes
in tidigare för dessa invånare. Vi socialdemokrater i Region Stockholm i samarbete med
socialdemokraterna i Stockholms stad gick tidigt ut och krävde evakueringsbostäder för
invånare på Järvaområdet för att möjligheten att isolera sig vid sjukdom även skulle finnas i
flergenerationsboenden. Vi krävde även en bättre samordning mellan kommunen och
regionen genom en aktionsgrupp för att förbättra insatserna. Vi har även gjort medieutspel
med lokala S-företrädare i frågan.

Satsningar på cancervården
Cancervården har drabbats särskilt hårt under pandemin. Det är uppenbart att det krävs
krafttag för att hantera den stora gruppen oupptäckta cancerfall, långa operationsköer och
uppskjutna screeningprogram. Vårdbehovet är stort nu och kommer vara flera år framåt. Vi
har därför drivit förslaget om en särskild regional satsning på cancervården på 100 miljoner
– tillsammans med den utökade statliga satsningen på 115 miljoner kronor. Det behövs för
att stärka det förebyggande arbetet inom screeningprogrammen, insatserna på
vårdcentralerna där flest cancerfall upptäcks och för att korta köerna på akutsjukhusen. Vi
har även drivit en satsning på mobil mammografiverksamhet i regionen med särskilt fokus
på områden med lägst screeningdeltagande. Arbetet har tillsammans med lokala S-företrädare
nått framgång i den mediala debatten särskilt i Norrtälje.

Testning
En viktig fråga under året har varit Region Stockholms oförmåga att skala upp testningen för
Covid-19. Bristerna har försvårat bekämpningen av smittan samt orsakat förlängd isolering
och oro för stockholmarna. Under hösten har möten hållits med ansvariga på Karolinska
universitetslaboratoriet och en mycket uppskattad träff med personal inom
labbverksamheten genomfördes. Vi har redan innan pandemin lyft förslag om att återta
kritiska delar av labbverksamheten i egen regi.

Problemen med privat vård fortsätter
Under pandemin har det blivit allt mer uppenbart att regionen inte kan ställa hårda krav på
privata vårdgivare att hjälpa till i den offentligt drivna vården under en pandemi. Det blev
uppenbart under den andra vågen att all tillgänglig personal krävs för att öppna fler
intensivvårdsplatser och avlasta den utarbetade vårdpersonalen. I detta läge måste alla
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skattefinansierade vårdgivare bidra med personal och annan sjukvårdsmateriel där så behövs.
Vi har därför drivit ett skarpt krav på att uttömma alla möjligheter för att säkerställa att
vårdpersonal från alla vårdgivare ställs till akutsjukvårdens förfogande där så behövs. Det
förslaget röstade det moderatledda styret nej till i december – mitt under den andra vågen av
pandemin.
Under året har arbetet med regionens stora översyn av vårdvalområdena inte presenterat
några större strukturella förändringar. Däremot fortsätter revideringarna av vårdvalen som
återkommande uppmärksammar såväl problem med vårdkvalitet, ojämlik etablering samt
orimlig kostnadsutveckling på bekostnad av annan vård. Vi följer det arbetet mycket
noggrant eftersom vi vill att patientens behov med självklarhet ska gå före vårdbolagens.
Majoriteten beslutade i sin budget för 2020 om betydande kostnadsneddragningar på
specialistvården på privata vårdmarknader samt om en paus i införandet av fler
privatiseringar. Så sent som på hälso- och sjukvårdsnämnden i december röstade man dock
själv för att återuppta arbetet om införandet av vårdmarknader inom fler vårdområdet efter
nästa år. Den oerhört dyra privatiseringspolitiken ska alltså fortsätta.
Vi har under året påbörjat ett arbete för att ytterligare utveckla den socialdemokratiska
politiken för att ge ett tydligt alternativ till den moderata privata vårdmarknadspolitiken. Vi
vill sätta stopp för de dyra vårdmarknaderna som idag bedrivs inom flera vårdområden och
som ger en ojämlik vård för invånarna. Vi har även fortsatt nätverkandet med
professionsföreträdare och patientorganisationer kring privatiseringspolitikens många
negativa konsekvenser för en jämlik vård.
I budget 2021 har vi återigen lagt förslag om att utarbeta en etableringsstrategi som ska
säkerställa jämlik tillgång till såväl primär- som specialistvård i hela länet. I vår budget finns
även förslag om att se över vårdvalens utformning och föreslå förändringar som ökar
samordningen, höjer kvaliteten för patienten och effektiviserar specialistvården med
motsvarande 450 miljoner kronor i lägre kostnader 2019.
Den som är i störst behov ska få vård först. Det är en självklar princip för oss
socialdemokrater, men dessvärre inte för det blågröna styret i Region Stockholm. Under året
har vi tillsammans med representanter från akademin, PRO och patientorganisationer aktivt
drivit frågan om att skattefinansierade vårdgivare inte ska tillåtas låta personer med privata
sjukvårdsförsäkringar gå före i vårdkön. Privata sjukvårdsförsäkringar förkroppsligar
borgerlig sjukvårdspolitik dragen till sin spets. Det handlar om att privata vårdgivare för
skattebetalarnas pengar låter patienter som har råd med egna försäkringar gå före de som
omfattas av våra gemensamma trygghetssystem..

Krisen inom förlossningsvården fortsätter
Under 2020 har situationen inom förlossningsvården varit fortsatt kritisk på grund av
platsbristen. Personalen inom förlossningsvården fortsätter att larma om en omöjlig
arbetssituation och äventyrad patientsäkerhet. Nära 800 kvinnor i Region Stockholm blev
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inskrivna på en överfull förlossningsavdelning mellan januari till augusti. Samtidigt görs inga
satsningar på ökat personalbemanning och regionen beslutat att skjuta upp öppnandet av en
ny förlossningsmottagning på Capio St. Görans sjukhus.
Vi har fortsatt att driva förslag för att stärka de psykosociala insatserna inom förlossningsoch mödravården. I vårt budgetförslag för 2021 la vi förslag om att införa en garanti om en
barnmorska per födande för att skapa kontinuitet och en trygg förlossningsupplevelse samt
att varje barnmorskemottagning ska ha ett samverkansavtal med minst en förlossningsklinik.
Alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin förlossningsupplevelse och för att
psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna fångas upp. En kontaktbarnmorska ska
inrättas inom eftervården som en sammanhållande funktion för vården av
förlossningsskador i syfte att dessa ska minska. Utbildningsinsatserna för att förhindra
förlossningsskador ska utökas. Pandemin har dock drabbat blivande föräldrar genom att
möjligheten för båda föräldrar att närvara vid BVC-besök, övernattning på BB och liknande
har begränsats. Vi vet att oron bland blivande föräldrar har ökat och kommer att följa upp
detta under nästkommande år då allt fler riskerar att drabbas av detta pga en utdragen
pandemi.
Under året har vi även lagt skrivelse om utflyttningen av amningsvården från sjukhusen som
inte har följts av en motsvarande utbyggnad inom öppenvården. Vi ser framemot den
efterföljande debatten i början av nästa år.
De statliga satsningarna på förlossningsvården fortsatte under år 2020 och regionerna fick
ytterligare närmare en miljard varav Region Stockholm fick 215 miljoner kronor. Inför 2021
kommer ytterligare 155 miljoner till regionen. Pengarna har varit avsedda att få till mer
personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor
som fött barn. Vi kan bara beklaga att den nuvarande regionledningen slår ned på de
förbättringar som påbörjats genom statliga satsningar.

Den nära vården
Vårdcentralerna har länge varit underfinansierade i Region Stockholm. Detta har skapat stora
problem med en ansträngd arbetsmiljö, bristande kontinuitet för inte minst multisjuka äldre
och kroniker samt stundtals långa väntetider till vård.
Tidigt 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om en primärvårdsstrategi, vilket
föranlett mycket arbete från oss socialdemokrater. Vår självklara utgångspunkt är att mer
vård måste komma närmare stockholmarna och att denna utbyggnad ska utgå från vårdbehov
och inte marknaden. Vi har uppmärksammat behovet av det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet genom hälsosamtal och områdesansvar. Denna prioritering
tydliggjorde i vårt budgetförslag som innehöll 500 miljoner mer till den nära vården.
Under hösten beslutade det moderatledda styret att lägga ner länets elva husläkarjourer. Detta
beslut drabbar stora delar av länet som nu blir utan vård på kvällar och helger. Vi
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socialdemokrater i regionen har tillsammans med våra kamrater i partidistrikten och
kommunerna runt om i länet opinionsbildat för att stoppa detta förslag.
Vården i Norrtälje är ett föredöme i Region Stockholm. Genom en sammanhållen vård, inte
minst för äldre, har Norrtälje haft betydligt färre avlidna i Covid-19 än många andra delar av
länet. Under hösten kom dock chockbeskedet om att Moderaterna nu vill ta steg för att
avveckla den framgångsrika Norrtäljemodellen. Vi socialdemokrater i regionen och i
Norrtälje har arbetat aktivt under hösten och vintern för att rädda Norrtäljemodellen, bland
annat genom debattartiklar, nätkampanjer och namninsamling.

Etablering av digitala aktörer
Under hösten har primärvården påverkats kraftigt av etableringen av nya digitala vårdgivare
i Regionen. I samband med etableringen av nya digifysiska vårdcentraler har en debatt
uppstått kring vårdgivarens information gällande listning. Vårdgivaren marknadsför listning
likt en kundklubb hos dem, och har missvisande information om att det går att vara listad på
flera vårdcentraler eller att det krävs listning för att förnya recept.
Vi har mottagit många oroliga samtal från patienter, som bland annat oroat sig över att
felaktigt ha listat sig hos den digitala vårdgivaren, samt vårdgivare och vårdpersonal som
oroat sig över att resurser ska försvinna från deras mottagningar. Utifrån dessa berättelser
har vi socialdemokrater riktat kraftig kritik mot det moderatledda styret. Vi har även påtalat
brister i nuvarande ersättningssystem för vårdcentraler, samt uttryckt stor oro inför
förändringar som föreslås till 2021.
Socialdemokraterna är i grunden positiva till digital utveckling men Moderaterna saknar
kontroll över KRY och nätläkarna, vilket gör det möjligt för dem att med aggressiv
marknadsföring rikta in sig mot friskare patienter med små vårdbehov. Detta gör att övriga
vårdcentraler, både privata och i regionens egen regi, riskerar att få mindre resurser samtidigt
som fler av deras listade patienter har större vårdbehov. På sikt anser vi emellertid att det
krävs en reglering på nationell nivå för att begränsa möjligheten för nätläkarbolagen att
utnyttja systemet med utomlänsersättning och för att styra mot en integration av digital och
fysisk vård.

Psykiatrin
I kölvattnet av pandemin växer även den psykiska ohälsan. På vissa håll talas det om den
psykiska ohälsan som pandemins tredje våg. Isolering, ensamhet, oro och inte minst sorg har
präglat året och stockholmarnas vardag. Vårdpersonalens oerhört ansträngda situation har
gett lett till ökad stress och ohälsa. Vi har utifrån detta lagt förslag om en särskild mottagning
riktad till vårdpersonal i behov av stöd samt om en riktad hjälplinje för samtal. Vi har även
tagit fram ny politik vad gäller möjligheten till digital kontakt för anhöriga under livets
slutskede.
Under slutet av året kom slutligen förslag från det blågröna styret att utöka första linjens
psykiatri till ett obligatoriskt uppdrag för vårdcentralerna. Vi socialdemokrater är i grunden
positiva till detta, men hyser likväl stor oro inför bristen på resurser till uppdraget samt den
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ojämlika fördelningen av vårdcentraler i vår region. Som exempel är det fyra gånger så
sannolikt att ett barn på Lidingö fått hjälp av första linjens psykiatri, som ett barn på Järva.
Det kvarstår dock en del frågetecken kring hur denna övergång ska ske på ett sätt som gör
att patienter inte faller mellan stolarna. Det är viktigt att det är tydligt för patienterna var de
kan vända sig för att få hjälp. Denna tydlighet saknas idag. Det gäller särskilt de barn 0-5 år
som idag ingår i tilläggsuppdraget men som ska flyttas till egna enheter. Vem tar ansvar för
deras övergång när vården organiseras som vårdval? Vad händer om mottagningar inte anser
det ekonomiskt lönsamt att bedriva första linjens psykiatri? Dessa frågor kommer att bevakas
under kommande år.
I den mån det är möjligt har förtroendevalda bjudits in till digitala besök med sakkunniga
samt haft en god kontakt med verksamheter och vårdpersonal.

Trafikfrågor
2020 präglades av coronapandemin även på trafikområdet. Resandet störtdök under våren
och detta kombinerat med att man stängde framdörrarna på bussarna och därmed
omöjliggjorde för resenärerna att blippa sina SL-kort och betala för sig ledde till stora
intäktstapp. I slutet av mars drog SL också kraftigt ner på trafiken vilket orsakade stor
trängsel. Man hävdade att detta var för att ta höjd inför sjukskrivningar men backade snabbt.
Vi och många med oss kritiserade detta stenhårt. SL har därefter följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och fortsatt köra full trafik och på vissa ställen även utökad trafik för att
minska risken för trängsel. Under hösten ökade inledningsvis resandet långsamt igen, men
det sjönk igen efter att smittspridningen tog fart igen och nya lokala råd infördes.
Vi har även kritiserat moderaten Kristoffer Tamsons utspel kring munskydd som han gjorde
som ”privatperson”. Det ansåg vi vara signalpolitik utan substans då man från moderat håll
inte klarat av att vidta faktiska åtgärder för att minska trängseln såsom att sätta in mer bussar.
När det gäller munskyddsfrågan i stort är vår uppfattning att man inte ska politisera
smittskyddsåtgärder utan låta experterna på Folkhälsomyndigheten och Smittskydd
Stockholm göra den bedömningen.
Vi socialdemokrater har varit en konstruktiv opposition genom den här krisen. Under våren
hade vi alltså en borgfred medan vi under hösten inte har haft en sådan även om vi fortsatt
kommit med konstruktiva förslag i samband med vår kritik. Det finns dock ett antal saker
som är värda att kritisera i majoritetens coronahantering på trafikområdet. Vi har sett att
bristen på trafikplanerare centralt på förvaltningen innebär att man behöver låna in
kompetens för att ha ett helhetsgrepp över busstrafiken under en kris då man inte kan
överlåta det till bussoperatörerna som vanligtvis har ansvar för trafikplanering i sina delar av
regionen. Vi har också sett att vissa linjer har haft återkommande trängselproblem (noterbart
linje 179 som haft mer trängselvarningar än de populäraste innerstadsbussarna). Här säger
moderatledda SL att man inte kan göra mer utan att resenärer måste bli bättre på att resa
andra tider/med andra trafikslag. Vi ser att det finns en socioekonomisk aspekt på trängsel
där inte alla kan jobba hemifrån eller välja när man börjar arbeta.
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Våra förslag för att minska trängseln har bland annat varit: Öka antalet informanter som
vägleder människor, ta hjälp av turistbussföretagen för fler bussar, flytta bak kortläsarna för
att möjliggöra för människor att betala, utred och inför lågtrafikkort för att premiera resande
utanför rusningstrafik. Kopplat till coronapandemin har vi också drivit frågan om att
möjliggöra för frysning av årskort och 90-dagarskort då många som köpte dem innan mars
månad inte kunnat använda dem sen dess. Man ska inte drabbas ekonomiskt för att man
följer rekommendationerna!
Övriga frågor som har varit på tapeten det här året har varit bland annat
tunnelbanefördyringen - där utsåg regeringen i slutet av året en förhandlingsperson för att
lösa ut frågan. Hennes uppdrag ska vara slutfört i april.
Vi har sett en hel del upphandlingar som avbrutits, försenats och startats om för att
coronapandemin totalt ändrar förutsättningarna. Tidigare har principen ofta varit att
trafikoperatörerna får ersättning per resenär. Nu när resenärsandelen sjunker lutar man åt att
åtminstone till att börja med övergå till ett mer produktionsbaserat tillvägagångssätt där man
enkelt uttryckt får betalt för hur mycket man kör.
Ett arbete som kommer pågå under resten av mandatperioden är upphandlingen av driften
av tunnelbanan. Den här upphandlingen har skjutits upp då den skulle ha inletts under 2020.
Vi har haft kontinuerlig dialog med SEKO om upphandlingen vilket kommer fortsätta.
När det gäller upphandlingar generellt driver vi att det behövs ett ökat politiskt ansvar då det
finns väldigt långtgående delegation på detta område på trafiksidan samt frågan om krav på
arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal. Vi har även drivit frågan om att lämna egenregi anbud vid upphandlingar.
Vi har kontinuerliga möten med facken som verkar inom kollektivtrafiken. Under pandemin
har vi dock inte kunnat fortsätta med våra arbetsplatsbesök.
Under året har även arbetet med Nationell plan ägt rum. Partidistrikten i staden och länet
utsåg en arbetsgrupp under ledning av Jens Sjöström där även Ebba Östlin, Eva Ullberg, Jan
Valeskog och Robert Johansson ingick för att komma överens om en prioritering för
Socialdemokraterna i hela Stockholmsregionen inför arbetet med nationell plan. Den
prioriteringen blev klar under tidig höst och antogs av bägge distriktsstyrelserna och
kommunala gruppen i länet. Under hösten har arbetet med att föra fram våra gemensamma
ståndpunkter i Trafikverkets remissrunda och i andra relevanta sammanhang fortgått.
Politikutvecklingsarbetet fortsätter även om det inte sker i lika snabb takt med tanke på
pandemin. Arbetet sker för att utveckla en trafikpolitik som möter medborgarnas behov
inom 5 olika områden: klimat, jämlikhet, tillväxt, säkerhet och personalens förutsättningar.
Under året har en expertgrupp av trafikforskare och andra kunniga personer formerats och
mötts digitalt. Expertgruppen består av: Maria Börjesson som är forskare på VTI, Christina
Axelsson som är ordförande för Resenärsforum, Jonas Eliasson som är forskare på LIU och
måldirektör på Trafikverket, Ann Legeby som är forskare på Stockholms universitet, Mattias
Shain som är vice ordförande för klimatsossar och tidigare projektledare på STI och Bengt
Bengtsson som är ordförande för Företagarna i Stockholm.
I budgetarbetet för 2021 drev vi flera av de förslag vi fört fram i valrörelsen; bland annat
differentierade taxor i låg- och högtrafik samt sänkta taxor för barn och unga genom ett nytt
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30-dagars fridtidskort och gratis resa med kollektivtrafiken för barn upp till 12 år i vuxens
sällskap.
En kollektivtrafik för hela länet är ett ledord och där har vi bland annat arbetat för fler
avgångar på belastade pendeltågslinjer men även med vikten av att regionen tar ett större
ansvar för planeringen av kollektivtrafiknära infartsparkeringar.
När det gäller sjötrafiken har en utredning om framtidens sjötrafik varit ute på remiss. Vi ser
att det finns fördelar i utredningens förslag om ett förlängt trafikdygn i skärgården. Men vi
ser också stora risker med att inte längre trafikera med båt hela vägen in till centrala
Stockholm. Detta kommer ha stora konsekvenser för turismnäringen tror vi. Där pågår också
ett arbete för att komma överens om en medelväg. Det här kommer också fortsätta under
nästa år. I den här frågan har vi gjort utspel tillsammans med S-företrädare i
skärgårdskommunerna.
På färdtjänstens område har påverkan av coronapandemin varit ännu större. Stora delar av
färdtjänstens kundbas tillhör riskgrupper och har därför undvikit färdtjänstresor. Istället har
man hjälpt till på sjukvårdsområdet. Man har bland annat haft beredskap för att transportera
personal och patienter mellan sjukvårdsenheter. Men mest framgångsrikt har varit att man
inom ramen för färdtjänstavtalen fått till utkörning av hemtester till regionens invånare.

Tillväxt, miljö, och regionplanering
Arbetet med tillväxt-, miljö- och regionplaneringsfrågorna har som i likhet med alla andra
områden präglats av coronapandemin.
Under våren gjordes ett politikutvecklingsarbete med namnet JET (Jobb, ekonomi och
tillväxt) med fokus på åtgärder under coronapandemin och post-corona. Det mediala
intresset var lågt men de politiska förslag som utformades har delvis arbetats in i vår
budget.
Under året har majoriteten också påbörjat arbetet med en regional näringslivs- och
tillväxtstrategi där vi bjudits in med armbågen, om vi ens bjudits in alls. Vi har därför startat
en egen grupp tillsammans med LO-distriktet i allmänhet och IF Metall i synnerhet för att
kunna, facklig-politiskt, lägga ett kraftfullt remissvar våren 2021.
De fysiska verksamhetsbesök som vad inplanerade, bland annat till olika företag,
kommuner och andra verksamheter, har fått ställas in. En del av dessa har ersatts med
digitala möten.
Många andra möten har också kunnat hållas digitalt. Bland annat de bostadssamtal som
hållits mellan Region Stockholm, Storstockholm och Stockholms stad.
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Miljöfrågor
Miljö- och hållbarhetsberedningen har arbetat med sin hållbarhetspolicy, som kommer
antas under 2021. Policyn har varit ute på internremiss i andra nämnder och beredningar.
Socialdemokraterna har bevakat frågan.
Enligt de styrandes budget för 2021 ska miljö- och hållbarhetsberedningen samt
klimatberedningen läggas ner, för att istället slås ihop till en ny nämnd. Vad denna nämnds
uppgifter blir i förhållande till Tillväxt- och regionplanenämnden återstår att se.

Skärgård
På grund av pandemin har de skärgårdsbesök som planerades fått ställas in.
Arbetet med skärgårdsfrågor har dock fortsatt i Skärgårdsstiftelsen och i trafiknämnden med
sjötrafikfrågor. Vi har bland annat arbetat för att tillgängliggöra skärgården för fler, en särskilt
viktigt åtgärd under den pågående pandemin.

Kulturfrågor
Kulturnämnden är framförallt ansvarig av fördelning av bidrag och verksamhetsstöd till
olika kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor har vi traditionellt en samsyn med
det blågröna styret.
Även kulturområdet har präglats av pandemin, många kulturaktörer och kulturarbetare har
drabbats hårt eftersom föreställningar och liknande har fått ställas in.
Socialdemokraterna har drivit att dessa ska få stöd för att det ska finnas ett kulturliv även
efter pandemin.

Media och kommunikation
Enligt sökverktyget Retriever sjönk vår mediala exponering jämfört med 2019. Antalet
pressklipp landade på 1 010 artiklar jämfört med 1239 artiklar året innan. Minskningen kan
till stor del tillskrivas den borgfred som rådde under den rådande pandemin. En viss del kan
också tillskrivas organisationsförändringar på kansliet under sommaren. Beräkningarna gäller
perioden 2020-01-01 till 2020-11-30.
Ser man till perioden sista mätbara kvartalet 2020 (2020-09-01 – 2020-11-30) – när det inte
längre råder borgfred mellan partierna – sker en marginell ökning av antalet pressklipp
jämfört med föregående år. Cirka 400 (2020) jämfört med 391 (2019).
Den månad som genererat mest media är oktober som noteras för 154 pressklipp.
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Den tidning där vi i särklass är mest publicerade är Dagens Nyheter följt av tidningen Mitti.
Mot slutet av det sista mätbara kvartalet placerar vi oss dock vid flera tillfällen i
kvällstidningar (Expressen) och Hadžialić toppar vid flera tillfällen deras förstasida på
webbplats.
Några av rubrikerna som handlar om Socialdemokraterna i Region Stockholm under
2020 är: Aida Hadžialić (S), ex-minister Vanliga människor är sjuka nu, satsa, S-toppen: Vårdcentraler
hotas av massnedläggning, S-kritik mot regionen när Moderaterna lägger pengar på hög
(Aida Hadžialić ), Talla Alkurdi ”Påskynda vaccinationen med mobila insatser” ”Krys köp en liten
skräll (Talla Alkurdi)”Robert Johansson: Bara ena sidan på myntet redovisas av Moderaterna”,
”Socialdemokraterna vill omedelbart flytta kortläsarna (Jens Sjöström)”. ”Oppositionen kräver att
bussarnas plexiglasburar stoppas (Jens Sjöström)”
Coronapandemin har präglat kansliets kommunikation. Fokus har primärt handlat om frågor
om vårdskulden, situationen på Stockholms sjukhus, att testningen av covid-19 inte fungerar
för medborgarna samt Socialdemokraternas proaktiva krav utifrån partiets
oppositionsbudget.
Aida Hadžialić har medverkat i SVT Morgonstudion, SR Studio Ett vid flera tillfällen,
Expressens debattprogram, TV4-nyheterna samt andra nationella riksmedier som TT, DN,
Aftonbladet, Expressen och Ekot. Talla Alkurdi har synts i exempelvis DN, SR, Mitti och
branschmedia. Robert Johansson har synts i DN, Mitti, Skärgårdstidningen och fackpress.
Jens Sjöström har synts i SVT, DN, SR, Mitti och diverse fackpress.

Sociala medier
Våra företrädare är framförallt aktiva på Facebook, men vi har även ökat vår aktivitet
på instagram-kontona under verksamhetsåret. Alla företrädare finns också på twitter.
Företrädarna förekommer också på partidistriktens gemensamma kanaler och framförallt
på instagram. När det kommer till exempelvis Aida Hadžialićs facebooksida är
det närmare som 15 000 följer henne totalt. Som jämförelse kan nämnas att Moderaternas
främsta företrädare i regionen, Irene Svenonius, har färre än 5 000 följare.
Jens Sjöströms facebooksida startade 23 januari 2020 och har i skrivande stund 801
gillamarkeringar. Även Robert Johansson har en facebooksida med 600 gillamarkeringar.
De inlägg som går bäst är kopplade till en företrädare som person och aktuella händelser
som väcker stort engagemang hos väljarna. Det märks inte minst på den kampanj som i
skrivande stund pågår både i sociala och traditionella medier gällande KRYs köp av 1177,
där vi kräver att vårdguiden ska drivas i egen regi. Frågan har fått stor uppmärksamhet och
engagemang och Talla Alkurdis facebookinlägg i ämnet har fått stor spridning. När vi
lyckas som bäst på sociala medier når vi upp till över 1 000 delningar och når en bra bit
över 100 000 användare (så kallat ”engagemang”, att någon lajkar, kommenterar, delar eller
klickar in från någon annans delning för att läsa inlägget).
Slutsatsen av våra aktiviteter på sociala medier är att sådant som väcker känslor får
människor att gå igång, men att det är en balans som behöver hållas. Under kommande år
kommer vårt arbete med sociala medier utvecklas ytterligare.
Några inlägg med stor räckvidd från 2020:
1. ”Moderaterna har styrt sjukvården i Region Stockholm – tidigare Stockholms läns landsting
– i 14 år.” Svar till Ulf Kristersson (M).
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Räckvidd: 148 300. Interaktioner: 25 300.
2. ”Gång på gång avslöjas eller uppdagas misskötseln av Region Stockholm.” Svar till Ulf
Kristersson (M).
Räckvidd: 22 200. Interaktioner: 4 200.
3. ”Vaccinering mot covid-19 för alla.” Regeringen meddelar överenskommelse med SKR.
Räckvidd: 12 600. Interaktioner: 2 000.
4. ”Jens Sjöström: Flytta kortläsarna!” Kritik mot att Moderaterna vägrar flytta kortläsare i
bussar.
Räckvidd: 67 500.

Redovisning av inlämnade motioner,
interpellationer och frågor
Totalt har regionfullmäktigegruppen lagt 26 motioner, 17 interpellationer och ställt 23 enkla
frågor under regionfullmäktigesammanträdena.

Inlämnade motioner
Motion av Petra Larsson m.fl. om stärkt vård för personer med celiaki
Motion av Rolf Lindell m.fl. angående vårdlokalsbehovet i Region Stockholm
Motion av Talla Alkurdi och Petra Larsson m.fl. om återinfört högkostnadsskydd
Motion av Jens Sjöström m.fl om att kollektivtrafiken är en förutsättning för tillväxt,
företagande och jobb i hela Stockholms län.
Motion av Victor Harju om sepsis
Motion av Talla Alkurdi om listning via 1177
Motion av Jens Sjöström angående elektrifiering av vägtrafiken i Stockholmsregionen
Motion av Jens Sjöström om lärdomar av coronapandemin
Motion av Lars Bryntesson om den idéburna sektorn och IOP
Motion av Victor Harju och Hanna Stymne Bratt om mammografin
Motion av Talla Alkurdi m.fl. angående att det är dags för en fast vårdkontakt i
primärvården
Motion av Talla Alkurdi m.fl. angående att rädda Norrtäljemodellen
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Motion av Jens Sjöström och Khashayar Farmanbar angående vagnar på Saltsjöbanan
Motion av Victor Harju m.fl. om sexuella trauman
Motion av Victor Harju m.fl. om patienter som experter i kris
Motion av Elinor Odeberg och Robert Johansson om specialistpsykiatri för vårdpersonal
Motion av Jens Sjöström angående att Region Stockholm bör lägga egen-regi anbud inom
kollektivtrafiken
Motion av Jens Sjöström, Robert Johansson, Talla Alkurdi, Petra Larsson och Rolf Lindell
angående sociala krav vid upphandlingar
Motion av Talla Alkurdi m.fl. om behovet av att skala upp folkhälsoarbetet i kölvattnet av
coronakrisen
Motion av Talla Alkurdi om att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap
Motion av Elinor Odeberg m.fl. om första linjen
Motion av Jens Sjöström om kollektivtrafik till Arlanda.
Motion av Talla Alkurdi om behovet av en akutkommission.
Motion av Elinor Odeberg, Lars Bryntesson och Rolf Lindell om lokalvård i egen regi.
Motion av Victor Harju, Talla Alkurdi och Tuva Lund om att återuppta kommunalisering
av hemsjukvården.
Motion av Jens Sjöström om elväg för SL-trafiken

Inlämnade interpellationer
Elof Hansjons angående fusk med sjukintyg
Talla Alkurdi om patientsäkerheten
Talla Alkurdi om välfärdsmiljarderna
Conny Fogelström angående färdtjänsten
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Elinor Odeberg om läget i förlossningsvården
Jens Sjöström om revisorernas granskning av trafiknämnden
Jens Sjöström om trafikens segregation i Järva
Talla Alkurdi om den omfattande smittspridningen av Covid-19 i äldreomsorgen
Talla Alkurdi om uppskjuten vård, personalbrist och sparkraven på akutsjukvården
Elof Hansjons om hjärtsjukvården i Södertälje
Robert Johansson om trafiksituationen vid Brommaplan
Robert Johansson om sjuktransporter
Talla Alkurdi om digitala läkarkontakter inom äldreomsorgen under vårens pandemi
Jens Sjöström om schyssta arbetsvillkor
Robert Johansson om lönedumpning
Tove Sander om amningsmottagningar
Hanna Svensson om Brommaplan
Talla Alkurdi om vaccineringen

Ställda frågor
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):
- Anser du att det är en rimlig prioritering att låta de extra statsbidrag som nu aviserats gå till
vårdval snarare än till sjukhusen, mot bakgrund av personalens larm om bristande
patientsäkerhet på sjukhusen?

Jens Sjöström (S) till Gustav Hemming (C):
- Är du beredd att genomföra en helhetsanalys av regionens sjötrafikupphandlingar för att
analysera hur framtida upphandlingar ska kunna resultera i bättre trafik och högre
kostnadseffektivitet för att undvika onödiga fördyringar?
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M):
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- Mot bakgrund av personalens vittnesmål om läget i vården av patienter i livets slutskede
vill jag fråga dig som högst ansvarig för personalpolitiken i Region Stockholm; tycker du det
är en rimlig arbetsmiljö för vårdpersonalen på våra akutsjukhus att arbeta i?

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):
- Anser du att vårdpersonalen har fel när de säger att patientsäkerheten är hotad på våra
sjukhus?

Lars Bryntesson (S) till Ella Bohlin (KD):
- Kommer regionfullmäktige att få möjlighet att ta ställning till förslaget till ny
patientsäkerhetsplan?
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):
- Anser du att färre IVA-platser nu än för sju år sedan är en ansvarsfull politik/lämplig
beredskap inför krislägen liknande Corona-pandemin?
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):
- Anser du att det fanns tillräckliga beredskapsplaner inom kollektivtrafiken då
coronakrisen startade?

Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M):
- Kommer du att garantera återhämtning och sommarledighet för vårdpersonalen inom
regionens verksamheter i egen regi som arbetar under covid-19-pandemin?
Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M):
- Kommer ni att se till att sparkraven och varslen på länets akutsjukhus hävs efter covid-19pandemin?
Talla Alkurdi (S) till Ella Bohlin (KD):
- Kommer ni se till att hälsosjukvårdsnämnden får resurser som möjliggör ökade resurser
till primärvården för att kunna säkerställa en god rehabilitering för alla de som
intensivvårdats för Covid-19?
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M)
Kan du som ansvarigt regionråd för både ekonomi och personal i Region Stockholm lova
vårdpersonalen att er budget för nästa år inte innebär ytterligare varsel?
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Petra Larsson (S) till Anna Starbrink (L)
Som ansvarigt regionråd, är du nöjd med regionens förberedelser inför Kry:s etablering som
fysisk husläkarmottagning?
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M)
Är du tillfreds med att privata bussbolag som erbjudit sig att bidra och har fordon och förare,
inte används i SL-trafiken samtidigt som trängseln kvarstår i kollektivtrafiken?

Petra Larsson (S) till Anna Starbrink (L)
Finns det en risk att de redan underfinansierade vårdcentralerna kommer att få en ännu större
arbetsbelastning när husläkarjourerna stänger?
Talla Alkurdi (S) till Irene Svenonius (M):
- Är du nöjd med att Region Stockholm, med den största smittspridningen i hela Sverige,
enligt den senaste veckostatistiken bara utfört en tredjedel så många tester som Region
Norrbotten, betydligt färre än Region Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten
och elva andra regioner i vårt land?
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):
- Kan resenärer förvänta sig ett svar i närtid om ifall det blir ändringar i återköpsreglerna
eller besked om annan kompensation för periodbiljetter man betalat, men rekommenderats
att inte använda?
Talla Alkurdi (S) till Ella Bohlin (KD):
- Anser du att regionens unika vårdvalsmarknad för läkarinsatser i kommunernas särskilda
boenden för äldre, i kombination med en mängd ytterligare vårdval för svårt sjuka äldre,
har fungerat tillräckligt bra under Corona-pandemin?
Robert Johansson (S) till Anna Starbrink (L):
- Med anledning av IVO:s granskning av vården för svårt sjuka barn undrar jag om ni
kommer att öka resurser och bemanning så att patientsäkerheten inte äventyras?
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):
- Med anledning av uppgifter i media om att personer nekats IVA-vård och i synnerhet
ECMO-behandling, är du redo att stoppa besparingskraven i syfte att se till att flera IVAplatser öppnas?
Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):
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- Anser du att läkarvården för våra äldre stockholmare har varit välfungerande under
pandemin?
Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):
- Anser du att det är värt risken att installera plexiglas vid förarplatsen i bussarna, innan de
är godkända av skyddsombuden och arbetsmiljöverket, med tanke på förarnas arbetsmiljö
och trafiksäkerheten?
Robert Johansson (S) till Irene Svenonius (M):
- Duger det att Region Stockholm är bland de sämsta regionerna i landet när det kommer
till testning för covid-19?

Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L):
- Är du nöjd med regionens beredskapsarbete när ni inte lyckas säkerställa tillräckligt med
vaccin inför den vanliga säsongensinfluensan?
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Talla Alkurdi

Aida Hadžialić

Christina Enocson Mårtensson

Elof Hansjons

Hanna Stymne Bratt

Rolf Lindell

Elvir Kazinic

Sven-Inge Nylund

Lowisa Andersson

Stockholm den 8 februari 2021
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Motioner
Stockholms läns partidistrikt
Stockholms läns partidistrikts distriktsårskongress 2020 beslutade skicka följande motioner
och att-satser till den socialdemokratiska regiongruppen:
Motion Ö1 - Inrätta ett regionalt utvecklingsstöd för dataspel
Att-satser:
1. ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att verka för utveckling av de Kulturella och
kreativa näringarna i Stockholms län, däribland spelutveckling.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
De kreativa näringarna är viktiga för både det kulturella livet och för tillväxten i regionen.
För oss socialdemokrater är det viktigt att regionen är en attraktiv plats för företag att etablera
sig i, och även en plats man vill stanna kvar som företag när man expanderar. Detta gäller
även kreativa näringar. För att uppnå detta behöver regionen ha bostäder, lokaler samt en
fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Detta gäller för hela regionen, inte bara
Stockholms innerstad. Allt detta har Socialdemokraterna verkat för, samt haft möten med
olika aktörer inom tillväxt och näringsliv i regionen. Dessvärre har året med pandemi
förhindrat många fysiska möten och krävt fokus på annat håll, till viss del.

Motion Ö5 – Digitalisering i offentlig sektor – personlig service
Att-satser:
1. motionen jämte dess utlåtande skickas till länsriksdagsgruppen,
regionsfullmäktigegruppen och kommunala gruppen för bevakning och vidare arbete.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Digitalisering som leder till en förbättrad tillgänglighet, förenkling och högre kvalitet är en
prioriterad fråga för oss. Att det finns en hög nöjdhet kopplat till de medborgarnära offentliga
tjänsterna är, likt vad motionären anför, en viktig fråga för att upprätthålla förtroendet för
det offentliga hos allmänheten. Coronapandemin har även inneburit ett digitalt språng,
särskilt inom vården. Digitala vårdbesök inom primärvården har ökat med 1450 procent
under året. Efter pandemin kommer viss vårt att gå tillbaka till det normala, medan en insikt
fötts att en del vårdtjänster lik väl kan utföras på distans, till samma kvalitet och med samma
nöjdhet hos patienten. Vi vill att den utvecklingen ska fortsätta och driver bland annat att
det, för att skapa en jämnare fördelning mellan länets akutmottagningar, ska tillföras en
funktion i regionens mobilapplikation Alltid Öppet som tillåter användaren att se aktuella
väntetider i realtid. Alltid öppet ska även utvecklas för att möjliggöra digital incheckning på
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vårdcentraler och i öppenvården. I utvecklingen av digitala tjänster ska användarperspektivet
vara drivande och tillgänglighet för alla medborgare ska garanteras. Hand i hand med den
digitala utvecklingen måste även säkerhetsperspektivet vara gällande. Patientdata räknas till
mycket känslig och sekretessbelagd information och får under inga omständigheter röjas.
Här lyfter vi återkommande vid upphandlingar av nya tekniska lösningar bland annat att data
om möjligt ska lagras inom landets gränser. Digitalisering där innovations- och
säkerhetsperspektivet går hand i hand tror vi på, och det kommer vi fortsatt driva under
kommande år.

Motion Ö7 – Stärk den socialdemokratiska kulturpolitiken i Region Stockholm
Att-satser:
1. att utifrån det kulturpolitiskaprogrammet ta fram ett tydligt reformförslag för kommande
kulturpolitiska regionala insatser under perioden 2022-2026.
2. att motionen skickas vidare till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i region Stockholm har under 2020, i likhet med tidigare år, verkat i
kulturnämnden för ett jämlikt kulturliv, samt tillsammans med regionfullmäktigegruppen
tagit fram en budget där kulturen lyfts fram.
Motionens förslag om att tillsätta en kulturpolitisk arbetsgrupp fick avslag av kongressen,
och det ligger inte på regionkansliet att tillsätta någon sådan. Arbetet med att politikutveckla
och agera kulturpolitiskt fortsätter dock i sedvanlig ordning.
Motion M2 – Ny färdriktning för hållbart byggande
Att-satser:
1.att kongressen överlämnar motionen till den socialdemokratiska gruppen i
regionfullmäktige och kommunala gruppen för att där driva en regional strategi för hållbart
byggande vidare med den inriktning som motionären föreslår
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i region Stockholm har, i likhet med tidigare år, drivit frågan om att det
behövs byggas mer, och det behövs byggas smart.
Det är dock främst kommunerna som bygger bostäder, skolor och platser för fritid. Regionen
har det stora ansvaret för regionplanering.
Den socialdemokratiska gruppen i Tillväxt- och regionplanenämnden har lyft frågan om
klimatet kopplat till byggande och regionplanering, på olika sätt. I ett särskilt uttalande till en
vänsterpartistisk motion skrev man bland annat: ” det [är] angeläget att möjligheterna att
förstärka jordbruks- och skogslandskapets funktion som kolsänka beaktas bl.a. i samband
med regionplaneringen.”
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Motion FS8 – Utred utformningen och införandet av ett enkelriktat
gångtrafiksystem inom kollektivtrafikens stationer och färdmedel
Att-satser:
1. Att ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att arbeta för bättre resenärsflöden och
information i kollektivtrafiken i syfte att minska trängseln och öka attraktiviteten.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Vi arbetar kontinuerligt för bättre resenärsflöden och information i kollektivtrafiken. Det är
en grundpelare för en attraktiv kollektivtrafik. Vi kräver (bl.a i budgetsammanhang) ett nytt
realtidsinformationssystem för att kunna ge resenärerna korrekt information i realtid. Vi har
även drivit frågan i relation till SLs reklampolicy då reklamskyltar ej får försvåra för resenären
att uppfatta information som kommer från SL. Under pandemin har vi särskilt fokuserat på
informationsfrågan då den varit extra viktig för att människor som måste resa ska veta var
trängsel uppstår och vilka alternativa resvägar som finns. Det här har vi drivit både medialt
och internt. Tyvärr fortsätter moderatstyrets senfärdighet i frågan.
Motion FHS18 – Utred behoven av utbildning och ökade insatser för patienter med
vestibulit
Att-satser:
1. att överlämna motionen till regionen för bevakning i regionfullmäktige
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i Region Stockholm har lagt en motion om att utreda behoven av
utbildning och ökade insatser för patienter med vestibulit. Motionen behandlades av
regionfullmäktige i november år 2020. Den moderatstyrda regionledningen gjorde
bedömningen att det mot bakgrund av det arbete som görs på nationell nivå inte motiverat
att i dagsläget påbörja ett regionalt arbete kring utökat kunskapsstöd utifrån
kunskapsstyrningens prioriteringar.
Motion FHS14 – om kraftig satsning på suicidprevention
Att-satser
1. Att regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att prioritera suicidprevention i kommande
budgetarbeten
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
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Psykiatriambulansen (PAM) utför ett viktigt uppdrag i att bland annat förhindra självmord.
Vi socialdemokraterna i Region Stockholm menar att det finns behov av ytterligare en
psykiatriambulans och vill inrätta en sådan. Vi vill även att möjligheten till självvald inläggning
ska spridas så att det kommer fler patientgrupper till del.
Under året har en strategi för suicidprevention tagits fram där vi socialdemokrater har
fokuserat vårt arbete. Socialdemokraterna välkomnar framtagandet av en strategi för
suicidprevention i Region Stockholm och anser att det är av stor vikt att intensifiera det
suicidpreventiva arbetet med anledning av coronapandemin. Vi har tidigare föreslagit
införandet av en stödlinje för att förebygga psykisk ohälsa och suicid, vi menar att den
rådande pandemin gör detta behov akut. I vårt budgetförslag finns förslag om fler
psykiatriambulanser, vilket är en viktig insats för att motverka självmord.

Stockholms stads partidistrikt
Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2020 beslutade skicka följande motioner och attsatser till den socialdemokratiska regiongruppen:
Motion G1 – Använd hyrföretagens vinster till höjda löner och god arbetsmiljö i
regionens egen produktion
Att-satser:
1. partiet i Region Stockholm ska verka för ett omedelbart stopp for avtal som tillåter
bemanningsföretag att fakturera Region Stockholm for kostnader som överstiger
landstingets egen kostnad for personal.
2. frigjorda resurser tillställs ansvariga chefer i landstingets vårdproduktion for att användas
till
bättre arbetsmiljö och högre löner for anställda
3. årsmötet antar motionen som sin egen
4. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Vi instämmer i motionärens kritik mot hyrföretagens ökande vinster. Kostnaderna för inhyrd
personal fortsätter att öka i Region Stockholm år efter år. År 2019 la Region Stockholm
närmare 800 miljoner kronor på inhyrd personal jämfört med exempelvis år 2018 då
inhyrningskostnaderna var 658 mnkr. Region Stockholm hade skrivit under på att bli
oberoende inhyrd personal till årsskiftet 2019/2020 men där misslyckas man fullständigt. Tio
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andra regioner lyckas att minska kostnaderna men där är inte Region Stockholm på långa
vägar.
Vi socialdemokrater i Region Stockholm har återkommande kritiserat det moderatledda
styret för deras misslyckade personalpolitik och ovilja att ta ansvar för vårdens största
problem – hotet mot patientsäkerheten och personalens arbetsmiljö. Kostnaderna för inhyrd
personal tränger undan nödvändiga satsningar på sjukhusens egen personal. Vi
socialdemokrater i Region Stockholm vill därför, som ett första steg, minska inhyrningen till
två procent, enligt Sveriges kommuner och regioners definition av oberoende av inhyrd
personal. Dessutom stödjer vi det arbete som bedrivs på SKR-nivå som under 2021 innebär
att en bättre upphandling av vårdpersonal ska genomföras genom en samordnad gemensam
upphandling mellan regioner och kommuner. Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kan
leda till att regionerna blir en stark och tydlig kravställare. Vi kommer aktivt att följa
utvecklingen av detta och hur det påverkar kostnader och vårdkvaliteten framåt.
Motion G6 – Framtidstankar om institutionsvård för svårt sjuka personer
Att-satser:
1. Socialdemokraterna i Stockholm stad verkar for att utreda möjligheten att bygga
vårdboenden för psykiskt sjuka
2. uppmana Socialdemokraterna i Region Stockholm att verka for att utreda möjligheten att
bygga vårdboenden for psykiskt sjuka
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i Region Stockholm har länge lyft behovet av att utöka antalet
vårdplatser inom psykiatrin, särskilt inom allmänpsykiatri. I vårt budgetförslag vill vi bland
annat se investeringar i vårdplatser på St:Görans sjukhus. Vi har även drivit förslag om ett
specialistcentrum inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ska inrättas med
inriktning mot psykiatri så att praktik, forskning och utbildning kan knytas samman. Vi vill
påskynda implementeringen av nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Och har
drivit frågan om att standardiserade vårdförlopp ska införas, enligt samma princip som
använts inom cancervården. Den psykiatriska öppenvården ska förstärkas med fler mobila
team och vi har lagt förslag om fler psykiatriambulanser.

Motion G9 – Låt regionen äga och förvalta ambulansstationer och ambulansfordon
Att-satser:
1. Region Stockholm ska strategiskt placera ut samt äga och förvalta alla lokaler till
ambulansstationer i hela regionen
2. Region Stockholm ska aga och förvalta alla prehospitala fordon.
3. anta motionen som sin egen
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4. skicka motionen vidare till socialdemokraterna i Region Stockholm for genomförande
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i Region Stockholm har länge varit kritiska till att det viktigaste kravet
vid upphandling av ambulansverksamhet har varit priset. Vi tycker att det är viktigt att
regionen inte bara får ett bra pris, utan även schyssta villkor för personalen och hög kvalitet
på vården. Därför tyckte vi att det var positivt att upphandling av vägburen
ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms län som genomfördes 2017-18 la större tyngd än
tidigare på kvalitet och schyssta villkor för personalen för att åstadkomma en långsiktigt
bättre situation för ambulanssjukvården. Det var också glädjande att det skedde en
kapacitetsökning genom att antalet ambulansbilar och drifttiden ökar. Det har länge varit ett
krav från vår sida. Behovet är stort av ambulanssjukvård och kommer att öka.
Däremot uttryckte vi kritik mot upphandlingen och menade att en större andel av
ambulanssjukvården borde bedrivas i egen regi framgent genom att AISAB (Ambulans i
Stockholm AB) skulle ges ett utökat uppdrag. Det är viktigt för att bibehålla kompetens,
insyn och kostnadskontroll. Den senaste upphandlingen gällde fem av sju affärsområden,
vilket innebär att 64 procent av drifttiden upphandlades från privata aktörer. Vi föreslog
istället att AISAB skulle tilldelas fyra av sju av affärsenheter så att deras uppdrag motsvarar
minst halva drifttiden.
Motion G13 – Patientens rättigheter vid privat vård
Att-satser:
1.Äldre avtal med läkare ses över och sägs upp om de inte medger de kontroller som kan
göras enligt de nyare avtalen.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Under året har vi bedrivit ett aktivt oppositionsarbete i patientnämnden. Vi har även i en
skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden lyft problematiken med avvikelserapportering och
hantering. På grund av den ansträngda personalsituationen inom vården är det svårt för
personalen att hinna skriva ordentliga avvikelserapporter.

Motion G14 – Psykisk ohälsa hos äldre
Att-satser:
1. behovet av utbildningsinsatser och bristen på besök hos specialist vid äldres psykiska
ohälsa beaktas och åtgärdas, enligt ovan,
2. självmordsfrekvensen for äldre man uppmärksammas mer och förebyggande åtgärder
ökar,
3. motionen bifalls och översändes till regionfullmäktigegruppen
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4. motionen bifalls och översändes till riksdagsgruppen
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
I vårt socialdemokratiska förslag till plan- och budget lyfts vikten av att ha äldrepsykiatrisk
kompetens kopplad till samtliga av regionens vårdcentraler. Utöver detta har vi även tagit in
förslag om att motverka äldres ensamhet och stärka civilsamhället kopplat till äldre, för att
på så vis arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa bland äldre.

Motion G11 – nutritionsrelaterade hälsoproblem är kostsamt för både individ och
samhälle
Att-satser:
1. ställa sig bakom motionen
2. motionen överlämnas till riksdagsgruppen for åtgärd,
3. motionen överlämnas till regionfullmäktigegruppen for åtgärd
4. man skyndsamt utreder frågeställningar som lagts fram i motionen
5. man undersöker om det kravs en modell for en övergripande samverkan i frågan som skar
igenom berörda politikområden.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Under 2021 ska en ny folkhälsopolicy tas fram i regionen. Vi socialdemokrater i regionen ser
detta som ett viktigt tillfälle att lyfta de nutritionsrelaterade hälsoproblemen.
I vårt budgetförslag föreslår vi att ge vårdcentralerna ett utökat ansvar för förebyggande
folkhälsoinsatser genom ett områdesansvar vilket är särskilt viktigt för att öka samverkan
mellan olika aktörer i frågor som rör folkhälsan.
Motion G20-Åldersgräns för gratis mammografi
Att-satser:
1. gränsen for kallelse till gratis mammografiscreening upphör eller förlängs
2. motionen antages av Stockholms partidistrikt
3. motionen överlämnas till den socialdemokratiska regionfullmäktigegruppen for
utredning av möjligheten att ta bort/förlänga åldersgränsen.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
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Alla kvinnor i Stockholms län mellan 40 och 74 år kallas till screeningundersökning vartannat
år. Man kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening
eller ha remiss från en läkare. Motionären yrkar på att åldersgränsen för att bli kallad till
mammografiscreening upphör eller förlängs. Socialdemokraterna i Region Stockholm håller
med om att bröstcancer inte har någon åldersgräns.
På regional nivå har socialdemokraterna under 2018 bidragit till att Regionalt Cancercentrum
Stockholm Gotland fått i uppdrag att utreda denna viktiga fråga. Dock hänvisade hälso- och
sjukvårdsförvaltningen till att detta skulle kräva studier av mycket stora grupper under lång
tid för att få tillräckliga vetenskapliga underlag för att bedöma värdet av utvidgad screening.
Därför ansågs inte frågan kunna hanteras på regional nivå. Istället föreslogs att Region
Stockholm skulle lyfta frågan med Socialstyrelsen under hösten 2019 om en nationell
utredning. För närvarande utreds alltså frågan av Socialstyrelsen som är den myndighet som
ansvarar för utformning av screeningprogrammen i Sverige. Därmed inväntar vi svaret på
den utredningen och återkommer i frågan.

Motion G2 – Avskaffa vårdföretagens etableringsfrihet – inför etableringskontroll
senast år 2021
Att-satser:
1. etableringskontroll infors i den öppna skattefinansierade varden senast ar 2021
2. årsmötet antar motionen som sin egen
3. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen
4. motion jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Etableringsfriheten inom primärvården enligt Lagen om valfrihetssystem är i grunden en
nationell fråga. På regional nivå har vi i vår budget förslag om att regionen ska ta fram en
etableringsstrategi för att i högre grad kunna styra vårdutbudet runt om i länet.
Vårdvalssystemet i Region Stockholm öppnar upp för en utökad etableringsfrihet, och vi har
i vår budget förslag om en ökad kontroll genom en minskning av antalet vårdval. Vi har
exempelvis lagt förslag om att avskaffa vårdvalsområdena barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar, Specialiserad palliativ vård samt läkarinsatser på särskilda boenden, för att
nämna några. För att öka kontrollen över etableringen har vi även föreslagit mer resurser till
SLSO samt ett utökat uppdrag till husläkarmottagningarna (vårdcentralerna) vad gäller bland
annat första linjens psykiatri, geografiskt områdesansvar samt medicinsk fotvård.

Motion G18 – Utveckling av Dalens sjukhus
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1. uppdra till regionfullmäktigegruppen att utreda förutsättningarna sa att Dalens sjukhus blir
ett närsjukhus for södra Storstockholmsomradet.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Den demografiska utvecklingen med allt större andel äldre i befolkningen aktualiserar ett
utvecklingsbehov för regionens geriatriska ansvar. Det gäller både inom det regionala
ansvarsområdet samspelet mellan geriatrisk och övrig sjukvård, men även samverkan mellan
den regionala och den kommunala omsorgen. Särskilt anpassade geriatriska
akutmottagningar bör kunna bli ett viktigt inslag i regionens framtida sjukvård.
För två år sedan vidare en regional utredning att ”för att säkerställa geriatrisk slutenvård i
hela länet behöver landstinget utreda möjligheterna till nybyggnationer vid ett antal av de
mindre sjukhus så som Handen och Dalen”. Utredningen underströk att efter år 2022 finns
ett tydligt glapp mellan behovet av geriatriska platser och det planerade utbudet. Planen för
Dalen är att uppföra en ny sjukhusbyggnad med 200 geriatriska platser under den andra
halvan av 2020-talet. Vi ser att geriatriska vårdplatser är högprioriterade investeringar och vi
valde därför i vårt budgetförslag år 2021 att behålla nybyggnationen av Dalens sjukhus, till
skillnad från den styrande regionledningen.
Motion G16 – Upphandling i sjukvården
Att-satser:
1. Regionfullmäktige och Socialdemokratiska partiet ser över ett ev. lagstiftningsbehov för
upphandling.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i Region Stockholm instämmer i kritiken mot alla misslyckande
upphandlingar som har genomförts i regionen. Vi har återkommande kritiserat den
moderatledda regionledningen för detta. Vi har presenterat åtgärder på regional nivå för att
styra upp och strama upp kontrollprocesserna kring upphandlingar i regionen – det gäller
såväl inom sjukvård som inom trafiken.
Vi har även lagt förslag om att regionen alltid ska ställa arbetsrättsliga krav vid upphandlingar
som garanterar goda arbetsvillkor, däribland villkor enligt kollektivavtal, trygga
verksamhetsövergångar och att antalet underleverantörsled begränsas. Dessutom kräver vi
att regionen ska ställa krav på att offentligt finansierade vårdgivare inte får ta emot
försäkringspatienter.
Lagstiftningsfrågor hänvisar vi till statlig nivå.
Motion A7 - Kräv kollektivavtal vid offentlig upphandling
Att-satser:
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1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka for att kollektivavtal ska krävas vid alla
offentliga upphandlingar i Stockholms kommun och region Stockholm
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka for att upphandling utformas sa att det finns
möjlighet att följa upp och stalla krav på underentreprenörer i alla led
3. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka for att upphandlingarna utformas sa att de
varnar kvalité och trygghet for löntagare
4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att det ska stallas krav på att leverantörerna
ska kunna erbjuda lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser for yrkesutbildningselever vid
mer omfattande upphandlingar
5. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktigegruppen
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Motionärerna lyfter ett viktigt och prioriterat ämne för oss socialdemokrater i Region
Stockholm. Vi har länge drivit frågan om goda arbetsvillkor vid upphandlingar, såväl inom
trafik och hälso- och sjukvård som inom fastighetsområdet. Under året har vi pressat den
politiska majoriteten att genomföra förändring på flertalet sätt. Vi har bland annat lagt
interpellationer på regionfullmäktige där vi frågat majoriteten om de är beredda att ställa krav
på goda arbetsvillkor i alla trafiknämndens upphandlingar och efterfrågat vad regionen gör
för att främja sund konkurrens vid upphandling och säkra att personalens löner och villkor
inte pressas ner. Vidare så hade vi som förslag i vår oppositionsbudget att regionen ska ställa
arbetsrättsliga krav vid upphandlingar som garanterar goda arbetsvillkor, däribland villkor
enligt kollektivavtal, trygga verksamhetsövergångar, att delade turer minimeras, krav på
försäkringar i nivå med FORA-paket och att antalet underleverantörsled begränsas.

Motion J4 – Likvärdig kommunal service i hela landet
Att-satser
1. fastställa som princip att Stockholms stad och Region Stockholm ska medverka till
skatteutjämning mellan landets kommuner och regioner och utifrån fastlagda regler bidra
med resurser till systemet.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
För oss är det en självklarhet att var du bor i landet inte ska avgöra om du har tillgång till en
god välfärd. Hela landet ska inte bara leva, utan också växa och självklart ska
Stockholmsregionen vara med och ta ansvar. Vad vi dock har ifrågasatt är att Region
Stockholm ska bära en så stor del av den ekonomiska bördan. Till och med 2019 fick Region
Stockholm ett kostnadsutjämningsbidrag. Enligt den nya modell för kostnadsutjämning som
trädde i kraft i januari 2020 betalar Region Stockholm 2020 istället en avgift om 610 kronor
per invånare. Regionen har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och har stora behov av
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satsningar på vård och kollektivtrafik. Därför uppmanade vi regionen innan sommaren att
initiera en dialog med regeringen om att genomförandet av ändringarna i det kommunala
skatteutjämningssystemet skjuts upp till 2023.

Motion B23 – Ta över skärgården
Att-satser:
1. Att SL ska ta över all skärgårdstrafk i egen regi med egna fartyg
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Vi har i trafiknämndens sjötrafikutskott lagt förslag om att lägga egen-regi anbud när
upphandlingar påbörjas. Dessa har blivit nedröstade. Vi har även lagt en motion om att lägga
egen-regi anbud vid alla upphandlingar inom trafiknämndens område
Motion B12 – Förbättra säkerheten kring Tvärbanan
Att-satser:
1. anta motionen och uppdra till partiets regiongrupp (s) att ta initiativ till förändrat
varningssignalsystem utmed Tvärbanan och Nockebybanan från gult sken till rött sken.
Regionfullmäktigegruppen lämnar följande svar:
Socialdemokraterna i Region Stockholm arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten i
Stockholms kollektivtrafik. När det gäller specifikt varningssignaler finns det internationella
och nationella principer för hur trafiksignaler och skyltar ska utformas. Region Stockholm är
heller inte väghållare i staden vilket försvårar för våra möjligheter att driva frågan.
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STIFTSFULLMÄKTIGEGRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
S-ledd majoritet i Stockholms stift
Sedan det senaste kyrkovalet i september 2017, då Socialdemokraterna gick tydligt framåt, styrs
Stockholms stift av en S-ledd majoritet inom vilken även Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan
samt Öppen kyrka – en kyrka för alla ingår. Samarbetets utgångspunkt är följande.
”Svenska kyrkan i Stockholms stift ska vara en framtidsinriktad kraft, som bidrar både till
församlingarnas utveckling lokalt och kyrkans relevans i samhället i stort. Den nya stiftspastoralen ska
vara ett offensivt strategidokument som besvarar frågan om vad vi vill att Svenska kyrkan i vår del av
landet ska vara om 20 år och vilka redskap och arbetssätt stiftet ska använda för att nå sina mål.
Vår gemensamma inriktning för mandatperioden 2018 - 2021 är följande.
• Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och motverka
främlingsfientlighet. Stockholms stift ska präglas av framtidstro och främja församlingarnas bidrag till
ett levande civilsamhälle. Stiftet ska utgå från den lokala nivåns behov av stöd till utveckling av den
grundläggande uppgiften.
• Svenska kyrkan ska vara öppen för alla och måste ständigt utveckla sin förmåga att nå ut med
budskapet om Jesus Kristus. Stockholms stift ska komplettera församlingarnas lokala
kommunikationsarbete genom regionala insatser som både bekräftar kyrkans befintliga medlemmar
och når andra målgrupper.
• Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och bygger broar till andra religioner.
Stockholms stift ska såväl stärka sitt eget samarbete med systerkyrkor och vänstift utomlands som
främja församlingarnas internationella engagemang och utbyte. Arbetet med religionsdialog i
Stockholmsregionen ska stärkas.
• Svenska kyrkan i Stockholms stift ska vara en stark och synlig aktör i arbetet för omställningen till
ett hållbart samhälle, lokalt och globalt, och delta i de regionala processer som pågår inom RUFS
2050. Stiftet ska också främja församlingarnas samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer
på lokal nivå.
• När förändringar av Svenska kyrkans strukturer genomförs, ska Stockholms stift utgå från lokala
behov som församlingarna formulerar och vinnlägga sig om en god demokratisk förankring. Stiftet
ska underlätta för församlingar och pastorat genom att, i samråd med dessa, utveckla relevanta
stödfunktioner.”
Såhär 3/4 in i mandatperioden, kan vi konstatera att samarbetet mellan socialdemokrater,
centerpartister, liberaler och öka:iter i Stockholms stift präglas av tillit och samsyn på Svenska
kyrkans utmaningar och möjligheter. Socialdemokraterna har en konstruktiv relation också till POSK
och Borgerligt alternativ samt naturligtvis också Vänstern i Svenska kyrkan.
Stiftets organisation
Stockholms stift är Svenska kyrkans yngsta stift och består av 13 kontrakt, 56 pastorat och 61
församlingar. Stiftsorganisationens uppdrag är att stärka och fördjupa församlingarnas förmåga att
fullgöra Svenska kyrkans grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva
diakoni och mission.

Stiftsorganisationen finns primärt till för församlingarna i Stockholms stift och för deras behov av
stöd, inspiration och utveckling. Med utgångspunkt i den kristna tron ska stiftsorganisationen också
ha en aktivt samhällspåverkande roll. Den har också ett främjande och förvaltande uppdrag och ska
även utöva tillsyn över församlingslivet.
Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en årlig stiftsavgift som sedan 2016 är fastställd till 2,5 öre per
skattekrona. Stiftsorganisationens totala omslutning är ca 125 mnkr. Därutöver förvaltar stiftet de
s.k. prästlönetillgångarna (jord, skog och värdepapper) omfattande totalt ca 500 mnkr, som är
kyrkans buffert i en krympande ekonomi.
Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är Stockholms stifts högsta beslutande organ och sammanträder på Ersta.
Stiftsfullmäktige består av 91 valda ledamöter som under mandatperioden 2018–2021 innehåller tolv
nomineringsgrupper. Av ledamöterna är 27 socialdemokrater, varav 14 från Stockholms partidistrikt
och 13 från Stockholms läns partidistrikt. Därutöver finns 15 socialdemokratiska ersättare.
Ledamöter
Amanda Almstedt Valldor, Anders Wallner, Ernst Håkan Levander, Ove Andersson, Wåge Johansson,
Ulla Margareta Gisslar, Lennart Sven Olof Ängeby, Barbro Bergstedt, Carola Norén, Inger Nybrant,
Ove Larsson, Lars Rande, Birgitta Nilsson, Daniel Larson, Kari Vikslätt, Maria Stepanovna Hassan, Lars
Johan Kurt Holmström, Ann-Charlotte Persson Tjäder, Nanna Tranströmer, Olle Burell, Jan Forsell,
Irene Pierazzi, Jan Andersson, Monica Sundström, Jösta Claesson, Mårten Risdal Svensson och Wanja
Lundby Wedin.
Ersättare
Karin Gunilla Schöldström, Raimond Molander, Kurt Roland Sjöberg, Inga-Britt Rova, Birgitta
Segerström, Stig Nyman, Jörgen Silén, Johnny Lundell, Inger Edvardsson, Kristina Lejdström, Hans Erik
Göran Dahlstrand, Gunilla Fredlund, Jonny Tedenfors, Ulla-Liza Blom, Britt Stenervall och Göran
Dahlstrand.
Stiftsfullmäktige har haft två ordinarie sammanträden under året, i maj för fastställande av bokslutet
för 2019 samt i november för fastställande av budget för 2021. I anslutning till dessa sammanträden,
samt till sammanträdena med stiftsstyrelsen, domkapitlet och stiftsstyrelsens utskott har
gruppmöten hållits inom gruppen i respektive organ. Allt digitalt på grund av rådande pandemi.
Till den socialdemokratiska stiftsfullmäktigegruppens förfogande finns en gruppstyrelse bestående av
Daniel Larson, ordförande, Olle Burell, Iréne Pierazzi och Amanda Valldor, vilka också är våra
ordinarie ledamöter i stiftsstyrelsen.
Stiftsstyrelsen
Stiftsstyrelsen är stiftsfullmäktiges beredande och stiftets verkställande organ och har till uppgift att
stödja församlingarna i deras arbete samt främja församlingslivets utveckling. Stiftsstyrelsen leder
och samordna stiftets förvaltning. Biskopen är ordförande i stiftsstyrelsen som därutöver har tolv
valda ledamöter. Av dessa är fyra socialdemokrater, en centerpartist och en liberal. Vänstern i
Svenska kyrkan har en ledamot, som har accepterat innehållet i den överenskommelse som träffats
mellan S, C, FiSK och ÖKA, vilket innebär en majoritet om sju av 13 ledamöter i stiftsstyrelsen. Vidare
har POSK två ledamöter, Borgerligt alternativ två och Sverigedemokraterna en. Bland ersättarna
återfinns en representant vardera för ÖKA, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Kristdemokrater för
en levande kyrka.

Stiftsstyrelsens nya majoritet valde efter kyrkovalet 2017 att omstrukturera utskottsorganisationen
så att följande underorgan finns: arbetsutskottet, internationella utskottet, egendomsutskottet,
kapitalförvaltningsutskottet och valutskottet. Därutöver har stiftsstyrelsen utsett arbetsgrupper för
bland annat biskopsvalet, struktur- och indelningsfrågor, stiftscentrum i S:t Jacobs kyrka och stiftets
servicebyrå. I samtliga dessa organ utgörs majoriteten av S, C och FiSK.
Domkapitlet
Domkapitlet har till uppgift att tillsammans med biskopen stödja och utöva tillsyn över verksamheten
i stiftets församlingar och pastorat. I tillsynen ingår råd, stöd och hjälp dels i frågor som rör kyrkans
lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, dels i rättsliga frågor, utfärdande av
församlingsinstruktion, biskopens visitationer, granskning av hur präster och diakoner utövar sina
uppdrag och följer sina vigningslöften m.fl. uppgifter. Sammansättningen av ledamöter är såväl
förtroendevalda som jurister samt företrädare för präster och diakoner. Domkapitlet omfattas av
tystnadsplikt.
Våra representanter i av stiftsfullmäktige valda organ
Stiftsfullmäktiges förste vice ordförande: Jan Forsell.
Stiftsstyrelsen: Daniel Larson (1:e vice ordförande), Olle Burell, Iréne Pierazzi, och Amanda Valldor
samt ersättarna Monica Sundström, Ove Andersson och Nanna Tranströmer.
Domkapitlet: Kristina Lejdström och Lars Holmström (ersättare)
Revisor: Göran Dahlstrand
Viktiga frågor under 2020
Nytt stiftscentrum i S:t Jacob
Stockholms stift har förvärvat fastigheten Lantmätaren 2 (S:t Jacobs kyrka och församlingshem) av
Stockholms domkyrkoförsamling. Köpet ses som en långsiktig lösning för stiftets behov av plats för
möten, verksamhet och som dessutom kan inrymma ett kontor för stiftets kansli. Under 2020
fortskred arbetet med att formulera en adekvat verksamhetsidé för själva kyrkorummet parallellt
med planeringen av stiftskansliets lokaler i församlingshemmet.
Gemensamt kulturarv
Kyrkomötet har beslutat om att Svenska kyrkan ska arbeta gemensamt för att ta ansvar för alla sina
kyrkor och övriga byggnader, samt att utjämningssystemet som finns för församlingarna ska
förändras. Kyrkomötets beslut syftar till en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar
fastighetsförvaltning och innebär även en utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för alla
församlingar inom Svenska kyrkan. Bakgrunden är behovet av att häva kostnadsökningarna och att
underlätta för församlingarna att ta ansvar för det gemensamma kulturarvet, vilket är till gagn för
alla människor i Sverige.
Stöd i fastighetsfrågor
Församlingar och pastorat får stöd i arbetet med fastighetshanteringen genom insatser från i första
hand stiften. Stiftskansliet i Stockholm har på senare år förstärkt organisationen med ytterligare en
tjänst vars tyngdpunkt är lokalförsörjningsplaner för att på bästa sätt kunna främja församlingarnas
arbete med genomförandet av Gemensamt ansvar. År 2022 ska det finnas en lokalförsörjningsplan i
varje församling eller pastorat. I de fall då det finns flera kyrkobyggnader och andra vigda kyrkorum i
en församling, ska det redovisas i Församlingsinstruktionen hur dessa i huvudsak brukas.

Administrativ samverkan
Tillsammans med Svenska kyrkan på nationell nivå fortsätter stiftets arbete med samverkan inom IT
och telefoni (GIP) och annan administrativ samverkan (GAS). Alla församlingar som vill får del av
gemensamma administrativa system vilket ger möjlighet till effektivare och flexiblare lösningar än
nuläget. Intresset från församlingarna för de olika projekten är stort. Stiftet har de senaste åren drivit
en servicebyrå, som aldrig har uppnått en ekonomi i balans. Stiftsstyrelsen beslutade därför att under
2020 avveckla denna verksamhet, vilket möjliggjordes genom god samverkan med andra stift.
Förändrade ekonomiska förutsättningar
Under året har stiftsfullmäktige uppdragit åt stiftsstyrelsen att vidta åtgärder för att uppnå en budget
i balans senast inför 2023.
Mot bakgrund av ett minskat ekonomiskt utrymme, bland annat på grund av ett nytt nationellt
kyrkligt utjämningssystem, har Stockholms stifts servicebyrå, centrum för religionsdialog och
centrum för själavård och handledning lagts ner respektive omorganiserats. Detta har inneburit en
minskad bemanning med totalt 21 heltidstjänster varav 11 berör församlingsfrämjande verksamhet.
De ekonomiska förutsättningarna innebär även ett minskat utrymme för bidragsfördelning 2021 och
2022.
Pandemin
Hela världen präglas av den rådande pandemin och för Svenska kyrkans del har detta under 2020
inneburit enorma omställningar när det gäller sättet att bedriva verksamhet. I många stycken liknar
kyrkans situation kulturlivets, där stora sammankomster av människor som tar del av och
tillsammans skapar upplevelser tillsammans, har ersatts av olika mini-versioner och digitala substitut.
En särskilt viktig sak har varit att skapa former för begravningsgudstjänster som gör att människor,
trots de stränga covid-19-regleringarna, kan ta ett värdigt och kärleksfullt farväl. Kyrkans anställda
och volontärer vittnar om stora andliga och existentiella behov.
ACT Svenska kyrkan och internationell diakoni
Stockholms stift brukar årligen avsätta 800 tkr, motsvarande drygt 1 % av kyrkoavgiften, till
internationell diakoni via Act Svenska kyrkan. Med anledning av den stora utsatthet och nöd som
pandemin och dess konsekvenser orsakat i stora delar av världen beslutade stiftsstyrelsen i
december att öka årets anslag till internationell diakoni via Act Svenska kyrkan med ytterligare 200
tkr.
Årets stöd på 1 mnkr gick till följande ändamål:
600 tkr till Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem. Ett angeläget stöd då Donald Trump drivit igenom
att USA under de senaste åren kraftigt sänkt sitt anslag till sjukhuset och Corona-pandemin ökar
sårbarheten.
400 tkr till psykosocialt arbete. Inom Act Alliansen är psykosocialt förhållningssätt i
katastrofsituationer Act Svenska kyrkans särskilda kompetens. Det handlar om att ge människor som
är med om en katastrof som krig, svält eller jordbävning möjlighet att bearbeta upplevelser och finna
mening i vardagen igen. Stöd till det psykosociala arbetet når människor i många länder i olika
världsdelar. Mat, vatten och tak över huvudet har dock alltid högsta prioritet i det humanitära
arbetet.

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2020 liknar inget annat. Ett år fyllt av omställning och digitala aktiviteter. Skvinnor Stockholms län var först i kvinnoförbundet att digitalisera sin distriktskongress. Vi
var också bland de första i hela partiet, och ombads därför att berätta för partiaktiva om hur
vi gick till väga. Trots de begränsningar som följde av restriktionerna på grund av pandemin,
har kvinnodistriktet genomfört mycket verksamhet.
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden och bestått av 11 ledamöter varav 4
ersättare.
Styrelsen 2020
Nina Unesi
Anna Vikström
Gunilla Fredlund
Åsa Norrman-Grenninger
Johanna Kvist
Jill Melinder
Gill Lindroos
Linnea Costa Lindgren
Helena Skoglund
Charlotte Franzelius
Annett Haaf

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Studieledare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Nina Unesi har representerat kvinnodistriktet i förbundsstyrelsen som ledamot och som
samordnare i det internationella utskottet. Johanna Kvist som ersättare och som deltagare i
det internationella utskottet. Nina Unesi har även varit adjungerad i partidistriktets styrelse
och vald att sitta i partidistriktets internationella utskott.
Under året återstartades en ny kvinnoklubb i distriktet: Järfälla S-kvinnoklubb! Numera finns
det 19 kvinnoklubbar i följande kommuner: Botkyrka, Ekerö, Järfälla, Haninge, Huddinge,
Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö,
Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Värmdö och Österåker. Dessutom en Distriktsklubb som
samlar medlemmar som saknar geografisk kvinnoklubb.
Antal medlemmar i distriktet var vid årets slut 654 (663 år 2019).
Antalet medlemmar sjönk med nio personer under verksamhetsåret. I jämförelse med andra
distrikt och klubbar är det en blygsam minskning, och har sannolikt sin förklaring i att vi på
grund av pandemin inte kunnat genomföra utåtriktade och medlemsvärvande aktiviteter,
något som vi hoppas förändras kommande verksamhetsår.
Studier
Studieverksamheten har under året präglats av Coronapandemin och därför har inte målen
uppfyllts i enlighet med verksamhetsplanen. Vi ställde dock om och har genomfört en rad
digitala studieaktiviteter. Tyvärr har de grundläggande medlemsutbildningarna, Steg 1 och
Steg 2, som skulle genomföras, som fysiska träffar, ej kunnat genomföras. Under hösten har

förbundet arbetat med att anpassa utbildningarna till digital form och vår förhoppning är att
kommande verksamhetsår kunna erbjuda dessa.
Kvinnodistriktet genomförde årskongressens beslut att inbjuda till studier om att ”stärka
motståndskraften mot högerpopulismen och SD:s argumentation ur ett feministiskt
perspektiv”. Studiecirkeln genomfördes under januari och februari med tre träffar med 14
anmälda deltagare.
En annan nyhet under året, som fungerade utmärkt i digital form, var våra så kallade
webbinarier, som syftade till att ge fakta och tillgodose behovet av att få diskutera viktiga
politiska frågor i friare form- det blev till digitala politiska salonger med totalt ca 80 deltagare
och uppskattades mycket. Ämnena under hösten var:


Kvinnohistoria för feminister en resa i tiden och frågan om jämställdheten är
hotad? Deltagarna var mycket aktiva och konstaterade att jämställdheten i det
hårda samhällsklimatet liksom demokratin är hotad och måste erövras åter och
åter igen, som Olof Palme uttryckte det.



Miljö och ekonomisk rättvisa i perspektiv av feminism, jämlikhet och Agenda
2030. Deltagarna fick här en direkt möjlighet att påverka Partidistriktets
politikutveckling inom området.
Är det panik i äldrevården? Handlade om behov, reformer och en värdig omsorg
På webbinariet gavs exempel, vittnesmål, fakta om regeringens satsningar och
regionernas och kommunernas brister diskuterades både ur de drabbades och
personalens perspektiv.



När det gäller funktionsutbildningar så har S-kvinnoklubbarna hänvisats till ABFs utmärkta
utbildningar. Någon rapport om vilka klubbar som nyttjat detta under året har inte
distriktsstyrelsen tillgång till.

Sociala media
Årets pandemi har verkligen satt fokus på betydelsen att som kvinnodistrikt vara synlig på
digitala plattformar. S-kvinnor Stockholms län har den största sociala media-närvaron av alla
kvinnodistrikt. Vi använder mycket sociala media i vårt styrelsearbete och i vår
kommunikation med klubbordförande och medlemmar. Våra inlägg delas av många.
Vår följarskara växte från 290 följare på Instagram till 406 följare under verksamhetsåret. På
Facebook ökade vi med drygt 150 nya följare, till 1351. Vi gläds extra mycket åt våra följare
på Instagram. Trots att vi inte haft Instagram så länge har många hittat vår sida.
I distriktsstyrelsen har Helena Skoglund ansvarat för att ta fram och publicera inlägg, med
stöd av Nina Unesi.

Verksamheten 2020
Pandemin har tvingat kvinnodistriktet att planera om eller ställa in aktiviteter som hade
arrangerats under ett normalår. Ett exempel på det är vårt kampanjande i samband med
Tjejmilen.
Internationella kvinnodagen 8 mars
S-kvinnor Stockholms län stöttade klubbarna att kampanja på Internationella kvinnodagen.
Distriktsstyrelsens representanter deltog i lokala arrangemang runtom i länet.
Digital distriktskongress, 8 april
S-kvinnor Stockholms län genomförde sig distriktskongress digitalt. Av mötestekniska skäl
behövde en del närvara fysiskt på Sveavägen 68. Motionsbehandlingen sköts upp till
nästkommande år. Nina Unesi fick förnyat ansvar att leda distriktet två år till. Årets S-kvinna
blev Elisabeth Brolin och Årets feminist blev Helle Klein.
Röda klänningar på 1 maj
Eftersom fysiska demonstrationer på 1 maj inte kunde genomföras hakade kvinnodistriktet
på partiets uppmaning om att vaja röda handdukar från fönster och balkonger. S-kvinnor
Stockholms län uppmanade sina följare på sociala media att handdukar även kunde bytas ut
mot röda klänningar.
Debattartikel publicerad i Aftonbladet på temat äldreomsorg, 6 maj
Ur debattartikeln: Genusglasögon är nödvändigt. Det som pågår är kvinnofientligt. Och ett
slag mot allas lika värde med tanke på dem som behöver äldreomsorg. Bättre arbetsvillkor
inom äldreomsorgen är ett måste. Och maktbalansen mellan arbetsmarknadsparterna ska
upprätthållas. Sist men inte minst bör politikerstyrda SKR:s roll och transparens klargöras. En
nog så viktig fråga i vår demokrati.
Sommarsnack om jämställdhet med Annika Strandhäll, 11 juni
S-kvinnor Stockholms län bjöd in till ett digitalt sommarsamtal med Annika Strandhäll,
socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson. Tillsammans med ett 20-tal
deltagare ägnades en timme åt att prata om feministiska frågor. Mot slutet av timmen

gjorde deltagarna en övning av ’Digitalt systerskap’ för henne, som hon också blev synligt
rörd av.
Järfälla kvinnoklubb bildas! 29 september
Efter ett par år vilande startades S-kvinnoklubben i Järfälla igen. Vi har längtat efter att blåsa
liv i klubben igen. Järfälla är där varannan damernas startade – den andan ska nu bäras
vidare.
Webbinarium: Är jämställdheten hotad? Om kvinnoliv & samhällsutveckling i ett historiskt
perspektiv, 13 oktober
Visserligen har mycket hänt ur jämställdhetsperspektiv i Sverige. Men vart är vi på väg och
har vi en backlash på gång även i Sverige? Hur kan vi stå emot de konservativa krafterna?
Om detta pratade Elisabeth Brolin, årets S-kvinna, som gjorde viktiga ut- och tillbakablickar
om kvinnors kamp för egen makt och likvärdiga villkor i hela livet. Hon inspirerade och hade
ett hav av erfarenhet att dela med sig av, reflektera över och diskutera med oss om.
Ordförandeträff, 14 oktober
Ordförandena i klubbarna välkomnades till en digital ordförandeträff för att prata om hur e
hanterade pandemin och om framtiden. Distriktsstyrelsen efterfrågade ordförandenas
tankar och idéer inför distriktets fortsatta planering.
Barnvagnsmarschen, 22 oktober
Årets barnvagnsmarsch blev annorlunda. Deltagare uppmanades att marschera var och när
man kunde i sin egen barnvagnsmarsch. Kvinnodistriktet deltog i vanlig ordning.
Klimat, Miljö och ekonomisk rättvisa i perspektiv av feminism, jämlikhet och Agenda 2030,
17 november
Den viktigaste framtidsfrågan för ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle är att vi
kan leva i en värld som inte hotas av klimat och miljöförstörelse. Agenda 2030 måste brytas
ner till lokal nivå därför bad vi oppositionsrådet i Solna, Sara Kukka Salam, som fått
uppdraget att utveckla politik och reformer för partidistriktet, föredra det arbete som hon
dittills gjort. Deltagarna på vårt webinarium var bland de första att komma med inspel på
den rapport som senare skulle presenteras. Dessa synpunkter uppskattades av Sara Kukka
Salam.
Vintermingel med Årets feminist: Helle Klein! 19 november
Kvinnodistriktet bjöd in Årets feminist, Helle Klein, att tala om sina livserfarenheter och om
demokrati, främlingsfientlighet och, viktigast, om mod. Vårt vintermingel ägde rum på den
Internationella mansdagen. I ett försök att modernisera våra kommunikationssätt och skapa
inkludering anlitades illustratören Maja Larsson att teckna deltagarna och Helle Klein talade.

Är det panik i äldrevården? 8 december
Verksamhetsåret 2020 synliggjorde verkligen utmaningarna i svensk äldrevård.
Äldreomsorgen är en högaktuell fråga och vi arrangerar därför ett webbinarium om behov,
reformer och en värdig omsorg. Våra föreläsare var Anna Vikström, riksdagsledamot och vice
ordförande i S-kvinnor Stockholms län, och Elisabeth Brolin, AK-ordförande i Solna

Samarrangemang med andra aktörer
Snack om amerikansk politik, 1 november
På S-kvinnors instagramkanal pratade kvinnodistriktets ordförande om det stundande
amerikanska valet och spekulerade kring politiska vägar och reformer.
Stötta socialdemokraterna på Nya Zeeland – Valvaka, 17 oktober
I ett samarrangemang med partidistriktet välkomnade vi internationellt intresserade att
delta på en valvaka när Nya Zeeland gick till val. Kvinnodistriktets ordförande modererade
samtalen med svenskar som bor på Nya Zeeland med honorärkonsulen för Sverige i
Wellington.
Och nu då? Lättnad eller katastrof – Snillen spekulerar om USA:s framtid efter valet, 10
november

Kvinnodistriktets ordförande modererade även detta samtal som handlade om USA en vecka
efter valet. Personer som var insatta i USA-frågor bjöds in att samtala om utvecklingen efter
valet.

Till sist
För S-kvinnor Stockholms län var 2020 ett märkligt, och ändå intensivt, verksamhetsår. Vi har
som kvinnodistrikt tagit flera digitala språng framåt, och vi har sett att många klubbar ställt
om på samma sätt. De moderna kommunikationssätten har fått ersätta de traditionella.
Distriktstyrelsen har endast setts digitalt, samtliga arrangemang har varit digitala och vi har
lagt ett stort fokus på att kommunicera via nyhetsbrev, mejl och telefon. Inget annat
kvinnodistrikt har en större sociala media-närvaro än oss. Det är vi stolta över.
Trots de dystra omständigheter som tvingat fram dessa förändrade arbetssätt finns det
mycket som glatt oss under året: bildandet av Järfälla kvinnoklubb, öppna och intressanta
samtal om miljö och klimat, äldreomsorg och kvinnohistoria, och innovativa grepp för att öka
inkludering och deltagande.
Vi fortsätter in i nästa år med en förhoppning om att vi blir fler medlemmar och fler klubbar.
Vi hoppas också att de internationella frågorna får en naturlig plats i vår verksamhet.
Styrelsen vill tacka för insatserna under ett mycket feministiskt intressant politiskt år. Nu
samlar vi kraft så att vi blir fler S-kvinnor som stöttar varandra i medgång och motgång. Det
kommer att behövas i valet som kommer.

Styrelsen för S-kvinnor i Stockholm län
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A-Bostäder
A 1 Upplåtelseform i detaljplaner
Huddinge
För oss som bor i Stockholm är vår bostadsbrist ett välkänt faktum och likaså de långa köerna för att
få en hyresrätt. För oss Socialdemokrater är vikten av hyresrätter, för de som inte kan köpa en
bostad, självklar.
I del 2 av Översiktsplaneutredningen (SOU 2018:46), ”Kommunal reglering av upplåtelseformen”,
föreslår utredningen en helt ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder
som byggs på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med
hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken. Det gör det lättare för
kommunen att säkerställa att marken kommer att bebyggas med hyresrätter, om kommunen har satt
upp detta som ett villkor i samband med försäljningen av marken.
Att realisera detta skulle ge kommuner verktyg att frammana fler hyresrätter. Det skulle också hjälpa
kommuner att styra mot en blandning av upplåtelseformer och på så vis motverka segregation.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen delar motionärens uppfattning om betydelsen av att det byggs fler hyresrätter och att
kommunerna behöver fler verktyg för att kunna ta sitt ansvar för att så sker.
Vidare är styrelsen också överens med motionären om att ett sådant sätt borde vara att kommuner
får rätt att reglera upplåtelseformen för bostäder som byggs på mark som kommunen äger och att
ett sådant beslut ska gälla även mot en ny ägare av marken.
Just ett sådant förslag utredes och lämnades till regeringen så sent som 2018 med författnings- och
motivtext. Styrelsen ser gärna att förslaget blir verklighet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ställer sig bakom och verkar för att det blir
möjligt för kommuner att reglera upplåtelseformen på det sätt som beskrivs i
motionen

Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion A 1
Kontaktperson: Ebba Östlin ebba.ostlin@botkyrka.se
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Bostadssegregationen är en av Stockholmsregionens största utmaningar. I vissa kommuner finns
knappt några hyreslägenheter kvar och det var länge sedan det fanns något kommunalt
bostadsbolag. I andra har man fortfarande en stor allmännytta och där är utmaningen snarare att
tillföra andra upplåtelseformer för att skapa mer socialt hållbara förutsättningar i
miljonprogramsområdena. Förutsättningarna och hur man jobbar med bostadsförsörjningsfrågan
skiljer sig därmed väldigt inom regionen.
Bostadsbristen och därmed hemlösheten har precis som motionären skriver varit en stor utmaning i
Stockholmsregionen under lång tid. Under mandatperioden 2014-2018 ökade bostadsbyggandet i
hela Stockholmsregionen även om vissa kommuner stod för majoriteten av nyproduktionen. Under
en högkonjunktur vill exploatörerna oftast bygga bostadsrätter men hög vinstmarginal, vilket i
Stockholmsregionen inneburit en mättnad på marknaden då de bostäder som producerats legat i
segment som helt enkelt är för dyra för att efterfrågas. För oss som Socialdemokrater är det ingen
nyhet att marknaden inte själv klarar av att hantera och lösa komplexa problem.
Alla kommuner har dock ett tydligt ansvar för att arbeta med bostadsförsörjningen i sin kommun.
Hur man axlar detta ansvar ser dock väldigt olika ut i regionens kommuner. Viljan och önskan att
bygga bostäder som kan efterfrågas av vanliga inkomsttagare variera stort. De verktyg de
kommunerna som vill styra till en ökad hyresrättsproduktion har är begränsade. En exploatering
inleds oftast av ett genomförandeavtal, om kommunen äger marken som ska exploateras kallas
avtalet markanvisningsavtal och om exploatören äger större delen av marken så benämns det
exploateringsavtal. I ett exploateringsavtal har kommunen inga legala möjligheter att styra
upplåtelseformerna i det som ska byggas. Det finns dock goda exempel på när kommuner ändå
genom förhandling med byggherren kunnat påverka och även avtalat om upplåtelseformerna. När
det gäller markanvisningsavtal kan kommunen dock skriva in upplåtelseform som ett villkor. När det
gäller hyresrätter kopplas det antingen till ett lägre markpris eller ett tomträttsavtal. Om bostäderna
senare skulle ombildas är det en komplicerad procedur som enbart går ut på att kompensera
kommunen ekonomiskt.
Motionären lyfter upp förslaget som utredningen -En utvecklad översiktsplanering -Kommunal
reglering av upplåtelseformen 2018:46 del 2 . Utredningen avstyrker att man ska kunna beslut om
upplåtelseformen i detaljplanen, då det beslutet relativt lätt skulle kunna rivas upp av en ny
majoritet. Istället föreslår utredningen att en kommun ska kunna besluta om upplåtelseform för
mark som kommunen eller kommunalt bolag äger genom att vid försäljning skriva in det i
fastighetsregistret. I praktiken innebär detta att de bostäder uppförs på den angivna marken endast
kan vara hyresrätter om det är den upplåtelseformen som skrivits in förutsatt att ett sådant beslut
inte kan rivas upp.
Nuvarande ordning har flera brister den främsta är att det enbart kompenserar kommunen
ekonomisk vid en ombildning när det socialdemokratiska målet är en balanserad bostadsmarknad
med olika upplåtelseformer byggda under olika perioder så att olika plånböcker kan efterfråga dem.
Distriktsstyrelsen instämmer därför i andemeningen i motionen men då motionen lyfter både
detaljplanen och ny lagstiftning blir det oklart exakt vad motionären vill att kongressen ska besluta
om. Distriktsstyrelsen finner därmed att det inte finns något annat val än att föreslå att motionen ska
avslå.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion A 1
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A 2 Återupprätta en ansvarstagande bostadspolitik
Lidingö
Vi har idag ca 34 000 hemlösa i Sverige, varav bl.a. 1 600 personer lever direkt på gatan i Stockholm,
enligt Socialstyrelsen (2020).
”Hemlöshet är en konsekvens av politiska beslut, eller rättare sagt avsaknad av beslut”, sa Cameron
Parsell, forskare vid Queensland University i Australien vid en konferens i Helsingborg under 2019.
Han forskar om fattigdom, välfärdsstaten och hur initiativ på gräsrotsnivå kan konservera
hemlösheten, om frågan saknas på den politiska agendan.
Det som ökat mest de senaste fem åren och på vissa håll fördubblat antalet hemlösa i Sverige är den
strukturella hemlösheten. Det är alltså människor som nekats inträde på bostadsmarknaden, därför
att de tex har för låg inkomst eller saknar fast anställning. I Sverige bor ca 44 000 barn i familjer med
svårigheter att betala för det nödvändigaste (SCB) och idag accepteras att barn växer upp i
hemlöshet på vandrarhem, jourboenden och hotell. Detta trots att vi har en socialtjänstlag och en
barnkonvention som är svensk lag. I Stockholm flyttade för första gången på decennier fler
människor ut från Stockholm, än som flyttade in, detta pga brist på bostäder. Viktigt att notera att
det är bristen på hyresbostäder med rimliga hyror som unga, nyutexaminerade, nyetablerade,
barnfamiljer och äldre har råd med.
Bostadsbristen är ett stort samhällsproblem, som genomsyrar hela samhället. Det behövs
beslutsamhet och krafttag för att lösa detta stora problem och för att ge bostadsfrågan den dignitet
som den kräver. Bostäder är en absolut central del av ett jämlikt och jämställt samhälles infrastruktur
och dess förmåga att generera god hälsa, arbete, utbildning, integration, tillväxt och välstånd.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

distriktskongressen beslutar att ge riksdagsgruppen inom Stockholms läns partidistrikt
i uppdrag att verka för:

att

- att ett bostadsdepartement åter inrättas för att ta ett övergripande ansvar för
bostadspolitiken i Sverige.

att

- ett undantag i EU:s konkurrenslagstiftning så att allmännyttan kan återta sin
ursprungliga uppgift att erbjuda goda bostäder med rimliga hyror åt alla som behöver i
Sverige.

Charlotta Huldt, Lidingö S-kvinnor
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion A 2
Kontaktperson: Joakim Jonsson joakim.jonsson@sollentuna.se
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Motionären tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen hur vi ska lösa hemlösheten. Distriktsstyrelsen
håller med om att bostadsbristen är akut och är ett stort samhällsproblem som genomsyrar hela
samhället. DS är dock tveksamma till att de åtgärder som föreslås i attsatserna är de viktigaste
åtgärderna för att lösa samhällsproblemet. Bostadsförsörjningen är i huvudsaken ett
kommunpolitiskt ansvar och vi tror att bostadsbristen bäst löses på kommunnivå och inte genom att
nu inrätta ett departement som får det övergripande ansvaret. Vi tycker också att det är viktigt att
den som bildar regering själv får bestämma vilka departement som ska finnas. Självklart vilar ett
tungt ansvar på regeringen och riksdagen att stifta lagar och skapa stödsystem för att hjälpa till i rätt
riktning, men huvudansvaret bör ligga på kommunerna.
Vi delar motionärens uppfattning att allmännyttan är ett viktigt verktyg för att bedriva bostadspolitik
lokalt. Vi är dock tveksamma till att ett undantag i EU:s konkurrenslagstiftning skulle få de effekter
som motionären önskar. Redan under rådande EU-regler går det att använda allmännyttan till att
minska bostadsbristen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion A 2

A 3 Inrätta en regional Bostadssocial enhet för de mest utsatta i Region Stockholm i
syfte att öka kommunernas möjligheter att förmedla lägenheter sinsemellan inom
regionen.

Lidingö
Enskild motion
I juni 2018 presenterades rapporten, initierad av partisekreterare Lena Rådström Baastad, “En ny
social bostadspolitik” som bla lyfte hur ekonomiskt utsatta människor ska få sitt bostadsbehov
tillgodosett. Fram tills regeringen kommer med flera förslag och nationella åtgärder inom
bostadsområdet och en ny och modern bostadspolitik kan vi i regionen göra vad vi kan här och nu.
Dagens bostadssituation medför att vissa Stockholmskommuner tar ett mindre ansvar för sina
invånares bostadsbehov än andra bland annat p.g.a. det kommunala planmonopolet. Människor som
lever i utsatthet och med lägre inkomster framför allt kvinnor och barn “tvingas” flytta i högre
utsträckning än andra. En del har ett stort och omfattande behov av att snabbt erhålla en bostad
detta kan vara p.g.a våld i nära relationer, såsom hedersrelaterat våld och förtryck och skyddad
identitet. Det pågår också en handel med hyreskontrakt som drabbar de mest utsatta, otrygga och
desperata kommuninnevånare i vårt län. Det i kombination med nuvarande brister i folkbokföringen
medför att bidrag och förmåner ifrån våra välfärdssystem utnyttjas med risk för organiserad
brottslighet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Region Stockholm verkar för ett regionalt samarbetsavtal med byte och förmedling av
lägenheter mellan kommunernas bostadssociala enheter.
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Gill Lindroos S kvinnor
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion A 3
Kontaktperson: Joakim Jonsson joakim.jonsson@sollentuna.se
Motionären tar upp en viktig fråga, nämligen hur ekonomiskt utsatta människor ska få sitt
bostadsbehov tillgodosett. Till syvende och sist är det stora problemet att alla kommuner inte har en
allmännyttigt bostadsbolag. Partidistriktet har sedan tidigare tagit ställning till att alla kommuner ska
ha ett allmännyttigt bostadsbolag. Rätten till bostad är inskriven i grundlagen och alla kommuner i
Stockholmsregionen måste ta sitt ansvar för att människor som lever i utsatthet ska erhålla en
bostad. Distriktsstyrelsen anser att det inte är acceptabelt att vissa kommuner ej tar ansvaret, vilket
får den extremt påfrestande effekten att människor som lever i utsatthet tvingas flytta omkring.
Så länge inte alla kommuner tar sitt ansvar ser vi precis som motionären ett stort behov av en utökad
samordning mellan kommunerna för att se till att människor i utsatthet ska kunna erhålla bostad.
Distriktsstyrelsen anser att kommunerna i första hand själva borde kunna komma överens om detta.
Såsom motionären menar distriktsstyrelsen att det är uppenbart att inte alla kommuner tar detta
ansvar och därför har vi redan tidigare tagit ställning för en statlig utredning med syfte att utreda en
lämplig modell för hur kommunexterna placeringar av personer som utsatts för våld i en nära
relation kan ske effektivt och proportionerligt spritt över Sverige.
Distriktsstyrelsen delar dock inte motionärens uppfattning att det är ett ansvar som ska åligga Region
Stockholm.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion A 3

A 4 Offensivt driva en S-bostadspolitik

Solna
Under våren 2017 tillsattes en socialdemokratisk expertgrupp för en ny social bostadspolitik på
initiativet av partisekreterare Lena Rådström Baastad. I juni 2018 publicerade expertgruppen sin
rapport: En ny social bostadspolitik - Förslag och politisk fördjupning från den Socialdemokratiska
expertgruppen (Lennart Weiss et al 2018).
Rapporten innehåller 15 kloka förslag för en ny modern social bostadspolitik, som borde vara en
kärnfråga för det socialdemokratiska projektet. Dessa 15 förslag går från att förtydliga rollfördelning
mellan stat, kommun och region, till att skapa statlig ”mellankapitalfinansiering” via en
investeringsbank för hyresrättsfastigheter samt bostadsrättsföreningar, till att införa landsbygdslån
för att möjliggöra fler bostäder på landsbygden.
Den socialdemokratiska vision som expertgruppen tagit fram bör även kunna få stöd från
mittenpartierna då den innehåller stöd till bostadsrätter, satsning på landsbygden, stöd till hushållen
för att bygga eget kapital, bryggor mellan hyrt och ägt boende.
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Bostadskrisen växer i Sverige och vi tror att vår oförmåga att lösa den gör att vi förlorar väljare. Detta
är föga förvånande. Riskerar man att se sin hyra öka med 60% till följd av en renovering blir man
desperat. Har man ingenstans att bo blir man desperat. Partiet måste därför inta en mer offensiv
hållning och visa mer mod i bostadsfrågan.
En tydlig S-bostadspolitik inspirerad av 2018 expertgruppen bör även framställas i nästa valmanifest.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

1) att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en bostadspolitik i linjen med
slutsatserna från rapporten om en ny social bostadspolitik 2018.

att

2) att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och antar den
som sin egen

att

3) att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och länsriksdagsgruppen
ges i uppdrag att verka för motionens mål.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen vidare till partikongressen

Samuel Gauvain, Patrik Lundqvist, Ebbe Adolfsson, Jan Bagge, Thomas Wahlqvist, Erik Hedlund, Dilan
Zeki
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion A 4
Kontaktperson: Joakim Jonsson joakim.jonsson@sollentuna.se
Bostadsbristen är akut i Stockholms län och är ett stort samhällsmisslyckande. Mot den bakgrunden
välkomnar vi fler initiativ till att lösa ett av våra största samhällsproblem.
Rapporten som hänvisas till är oerhört läsvärd och är ett steg i rätt riktning. Enligt rapportförfattarna
kan den betraktas som ett "debattinlägg med syfte att både knyta an till socialdemokratins djupare
rötter, utmana aktuella problemställningar och ge bidrag till partiets kommande politikutveckling".
Rapporten är således till sin karaktär mer av ett mycket bra diskussionsunderlag inför framtiden än
innehåller dagsaktuella åtgärder och vi tror därför att partiet borde diskutera ex vis
ansvarsförhållandet mellan staten och kommunerna när det gäller vad och vem som ska göra vad,
innan vi tar ställning till förslagen.
Sammanfattningsvis tycker vi rapporten är bra och angelägen, men eftersom vi bara kan ta ställning
till att satserna väljer vi att avslå motionen, men uppmanar motionärerna att skriva en motion till
Partikongressen med konkreta förslag på åtgärder för att lösa bostadsbristen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion A 4

A 5 Minska de långa handläggningstiderna på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Södertälje
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De senaste åren har en oroande utveckling inom hyresrättsbeståndet skett på flera håll i landet. En
parallell bostadsmarknad med tydliga inslag av grov organiserad ekonomisk brottslighet har vuxit
fram. Problemet med oriktiga hyresförhållanden är väl känt och något som det kommunala
bostadsbolaget Telge Bostäder i Södertälje, liksom allt fler fastighetsägare, arbetar aktivt med.
Bolagens aktiva arbete syftar till att stävja fusket och motverka den ekonomiska brottsligheten för att
skapa ordning och reda på bostadsmarknaden. Dessvärre förhindras de höga ambitionerna i stor
utsträckning av de mycket långa handläggningstiderna i Hyres- och arrendenämnden.
I Stockholms och Gotlands län finns idag bara en hyresnämnd vilket betyder att nämnden ensamt
hanterar samtliga ärenden som rör relationer mellan hyresvärd och hyresgäst. Det är otillräckligt och
skapar en ohållbar situation med extremt långa väntetider. Väntetiden för att få till stånd ett
sammanträde i hyresnämnden kring ärenden som rör olovlig andrahandsuthyrning och/eller
bristande behov av en bostad är inte sällan 1,5–2 år. Det säger sig självt att detta motverkar
fastighetsägarnas höga ambitioner att motverka fusk och oriktigheter liksom det riskerar att
motverka intentionen med den nya, stramare lagstiftningen kring olovlig andrahandsuthyrning.
De långa handläggningstiderna påverkar inte bara hyresvärdarna negativt - de öppnar också upp för
fortsatt fusk med olika typer av bidrag. Så länge hyresgästen inte kan skiljas från sitt kontrakt genom
egen avflytt eller via beslut från hyresnämnden, kan fusket och bedrägerierna fortsätta.
För att inte den nya lagstiftningen ska bli verkningslös och för att underlätta hyresvärdarnas
möjligheter att återta olovligt uthyrda lägenheter till den ordinarie bostadsmarknaden, och därmed
åstadkomma ökade möjligheter för personer utanför densamma att få ett fast och tryggt boende,
krävs i dagsläget motsvarande ytterligare en Hyres- och arrendenämnd i Stockholms och Gotlands
län.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att Domstolsverket ges
förutsättningar att väsentligt minska handläggningstiderna i Hyres- och
arrendenämnden i Stockholm och därmed skapa en ökad rättssäkerhet.

Södertälje arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion A 5
Kontaktperson: Tove Sander tove.sander@telia.com
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om behovet av att motverka att den grova
organiserade brottsligheten i allt högre utsträckning styr en parallell hyresmarknad. Vi
socialdemokrater kan aldrig acceptera att hyresrätten som sådan hotas av kriminella element.
Socialdemokraterna i Stockholm ska i alla sammanhang ta strid för det brottsförebyggande arbetet
oavsett om det rör hur vi organiserar och följer upp våra kommunala och regionala verksamheter
eller om det rör lagstiftning eller hur våra offentliga resurser fördelas.
Det kräver insatser på en lång rad områden och givetvis är alla våra rättsvårdande myndigheter
viktiga aktörer som måste ha goda förutsättningar att utföra det arbete som åligger dem. I dag ser vi
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alltför långa handläggningstider hos polisen, åklagare med alltför hög arbetsbelastning och domstolar
som kämpar med alltför långa handläggningstider.
Distriktsstyrelsens uppfattning är att domstolsverket ska ha de resurser som krävs för att alla mål ska
kunna prövas inom skälig tid. Samtidigt kommer det alltid vara helt avgörande för ett rättssäkert
samhälle att de så kallade ”fristmålen” prioriteras och går före varför det inte är rimligt att peka ut
hyres- och arrendenämnden som särskilt prioriterad. Distriktsstyrelsens uppfattning är därför att
Domstolsverket bör ges förutsättningar att väsentligt minska handläggningstiderna i alla domstolar
och därmed skapa en ökad rättssäkerhet
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion A 5 besvarad.

B-Folkhälsa och sjukvård
B 1 Lätt att få stöd och rätt hjälp vid psykisk ohälsa – för stärkt psykisk folkhälsa!
Samverkan mellan kommuner och Region Stockholm som leder till nära stöd för barn,
unga och äldre.

Nynäshamn
Den psykiska ohälsan är en växande folkhälsoutmaning som måste mötas på samhällets alla fronter.
Enligt nationella folkhälsoenkäten var det 17 procent av befolkningen i åldern 16–84 år som uppgav
nedsatt psykiskt välbefinnande år 2018. Andelen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande har
ökat de senaste femton åren, både bland kvinnor och män, i de flesta åldersgrupper och i samtliga
utbildningsgrupper. Under det senaste decenniet har även den upplevda stressen och besvär av
ängslan, oro eller ångest ökat. Aldrig tidigare har så många svenskar varit sjukskrivna på grund av
stress. I den tid vi lever i just nu när pandemin Covid-19 pågår har det blivit än tydligare att både
unga och äldre drabbas av psykisk ohälsa.
Barn och ungas psykiska ohälsa
Särskilt oroande är att barn och ungas psykiska ohälsa ökar och detta tar sig många olika uttryck.
Unga är den grupp som sticker ut som mest drabbade av psykisk ohälsa. Den upplevda stressen ökar
– särskilt bland unga kvinnor. Varannan ung lider av besvär av ängslan, oro eller ångest. Under de
senaste 15 åren har antalet suicid minskat med ca 20 procent i Sverige - men den positiva trenden
gäller inte ungdomar och unga vuxna (NASP).
Psykisk ohälsa som inte fångas upp i tid kan få konsekvenser för hela resten av livet. Den unga kanske
inte klarar skolan, vilket i sin tur gör att den får svårt att få ett arbete och bli ekonomiskt självständig.
Idag är det första linjens psykiatri som ska möta lätt till medelsvår psykisk problematik hos barn, unga
och äldre. Men trots de stora behoven hade bara två procent av barn och unga haft kontakt med
första linjen under 2016 enligt rapport från Region Stockholm (CES). Första linjen är ojämlikt fördelad
på för få vårdcentraler i vårt län, vilket beror på att första linje-uppdraget är ett frivilligt
tilläggsuppdrag inom ramen för vårdvalet. Som exempel finns det fyra första linje- mottagningar bara
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i Solna, en av Sveriges rikaste kommuner, men nästan inga i Stockholms ytterförorter. I Rinkeby-Kista
har bara 0,5 procent av barnen fått hjälp av första linjens psykiatri, att jämföra med 4 procent på
Lidingö.
I relation till behoven är det för få barn som får hjälp och av de barn som nås finns stora
socioekonomiska skillnader. Många vet heller inte vart de ska vända sig vid psykisk ohälsa, och
vänder sig därför direkt till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 8 av 10 samtal till
BUP borde egentligen gå till första linjen. Det skapar i sin tur undanträngningseffekter gentemot de
som är BUP:s huvuduppdrag att ta hand om, nämligen barn med allvarlig psykisk sjukdom som
självskadebeteende eller depressioner.
Enligt CES såväl uppföljningsrapport av första linjen (2018) och Uppdrag Psykisk hälsa (2019) visar att
första linjen som den idag är organiserad har svårt att möta behovet av tidiga insatser.
Samtidigt är inflödet till BUP störst från just skolan. Dessa barn behöver dock inte alltid specialiserad
psykiatri men likväl ett stöd som gör att deras svårigheter inte utvecklas till ett större lidande.
En grupp som ligger i riskzonen är barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
Majoriteten av alla barn som blir ofrivilliga hemmasittare, har en NPF-diagnos. Många är de föräldrar
som kämpar för att deras barn ska få komma till sin rätt i skolan och som upplever att enda sättet att
få deras barns behov tillgodosedda, är genom en diagnos. Detta trots att skollagen slår fast att alla
barn ska ges ledning och stimulans utifrån sina egna förutsättningar. Det i sig är ett misslyckande för
hur regionen, framförallt psykiatrin, habiliteringen och kommunerna, framförallt skolorna, samverkar
idag.
Dagens system har skapat ett stuprörstänk mellan elevhälsa, primärvård, socialtjänst, habilitering och
specialistpsykiatri som allra värst drabbar barn och unga med komplex problematik och svagt stöd
hemifrån.
För den som inte har en diagnos men som har problem med ångest eller stress, återstår att betala ur
egen ficka för att få psykologisk hjälp, hoppas på ideella stödlinjer eller vänta i månader på en
närmast en underutbyggd första linje-psykiatri på vårdcentralen. Det spär på redan existerande
hälsoklyftor, då det förutsätter att den unga har resurser och familj som slåss för den och riskerar i
förlängningen att bidra till en inflation av diagnoser som mer handlar om samhällets oförmåga att
möta barn och unga utifrån deras individuella försättningar, än barnens egna medicinska behov.
Det här duger inte. Det är tydligt att det finns ett glapp mellan var och hur stödet är lokaliserat och
var stödet skulle behövas. En jämlik psykiatrisk vård och hälsofrämjande arbete förutsätter att alla
aktörer, såväl regionala som kommunala, som på olika sätt riktar sig till barn och ungas psykiska
hälsa, arbetar uppsökande, i nära samverkan och finns lättillgängligt i barn och ungdomars vardag.
En viktig del i ett sådant arbete är en ny elevhälsobaserad första linjens psykiatri. Det är en stor
tillgång att elevhälsan redan finns i barn och ungas vardag och således är möjligheterna att arbeta
proaktivt och förebyggande stora. Ätstörningsproblematik eller självskadebeteende ska tidigt kunna
identifieras innan det går för långt. En samlokalisering och kunskapsutbyte ger förutsättningar att
jobba teambaserat över professionsgränser med barnets bästa för ögonen. Det ger också barn och
unga möjlighet att själva söka stöd vid behov. BUP behöver en lokal förankring för kunna samverka
på ett sömlöst sätt med övriga lokala aktörer och resurser.
Vårdcentraler som Gustavsbergs eller Norrtälje 10100 lyfts fram som framgångsmodeller just tack
vare sitt teambaserade arbetssätt, inte minst tack vare samlokalisering av första linjens psykiatri och
socialtjänst och sitt nära samarbete med elevhälsan. Inom ramen för SKL:s satsning Uppdrag Psykisk
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hälsa pågår redan idag ett projekt med en elevhälsobaserad första linje som kan fungera som förebild
i hela vårt län.
Att inte låta huvudmannagränser begränsa var första linjen lokaliseras vore även att lyssna till
forskningen om suicidprevention – som pekar ut just skolan som en central arena. Den så kallade
Miami-modellen, som går ut på att det placeras utbildade kurator i alla allmänna skolor som
undervisar i livskunskap, för att elever ska kunna tackla livsproblem själva, samt även finns tillgänglig
för stödsamtal om varningstecken uppstår, minskade självmordstalen med över 100 procent.
Psykisk hälsa behöver följas upp på samma sätt som barn och ungas vikt och längd. Allmänna
hälsosamtal (likt hälsokontroll) med första linje-kurator, sjuksköterska eller psykolog skulle sänka
trösklarna till att söka hjälp om behov uppstår. Det är också ett sätt att tidigt upptäcka och behandla
psykisk ohälsa, och kunna hänvisa vidare till BUP vid behov. Även när Habiliteringens insatser tar vid
är det viktigt att det finns naturliga samarbeten etablerade.
En elevhälsobaserad första linje skulle ge underlätta samverkan, ge förutsättningar för den
kommunala elevhälsan att fokusera på måluppfyllelse och avlasta BUP som ska ta hand om de barn
och ungdomar som är i faktiskt behov av specialistpsykiatrisk vård.
På samma sätt som vi framgångsrikt tagit oss an andra folkhälsoutmaningar, som minskad
smittspridning genom barnvaccinationsprogrammen, ska vi jobba målmedvetet för att stärka barn
och ungas psykiska hälsa. Det gör vi genom att säkra en jämlik och nära tillgång till psykologiskt stöd.
Det handlar i grunden om alla barn och ungas möjligheter att färdas väl genom livet.
Äldres psykiska ohälsa
Den psykiska ohälsan bland äldre är en delvis osynliggjord folkhälsoutmaning som politiken måste
kraftsamla kring över huvudmannagränserna.
Psykiska problem bland äldre relativiseras ofta som något som hör ”åldern till”. Det finns stora brister
inom primärvård och äldreomsorg vad gäller äldres psykiska hälsa och det råder även platsbrist inom
äldrepsykiatrin i Stockholms län.
Förutsättningarna för en god psykisk hälsa och vård bland äldre ser olika ut utifrån klass och kön.
Därför måste vi stärka kunskaperna inom äldreomsorg, geriatrik, primärvård och satsa mer resurser
på äldrepsykiatrin. Vården och omsorgen ska vara jämlik och av hög kvalitet.
Vi måste också förebygga riskfaktorer för psykisk ohälsa som drabbar särskilt drabbar äldre. Den
pandemi vi nu fortfarande befinner oss mitt i har än mer gjort det tydligt att både unga och äldre
riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.
Några exempel på hur det ser ut idag:
Drygt var tredje kvinna och var fjärde man (65-84 år) uppger besvär av ängslan, oro och ångest.
Många äldre har sömnbesvär, särskilt vanligt bland kvinnor.
70 procent av de som dör i självmord är män. Men självmorden stegrar med ålder. Bland män över
84 är suicidtalen dubbelt så höga som bland män i övriga befolkningen.
Psykisk och fysisk hälsa bland äldre hänger ihop –
15 % av de m. nedsatt fysisk förmåga upplever sämre psykisk hälsa, jämfört med 3 % av de m. normal
funktionsförmåga.
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Den äldre delen av befolkningen mår generellt sätt bättre än ex. unga personer. Men det finns
psykiska hälsorisker som är särskilt förknippade med åldrandet – risken att förlora närstående, att få
nedsatt fysisk hälsa, sämre ekonomi eller att hamna i ett beroendeförhållande till
anhöriga/samhället(vården).
(Se ex vis: https://www.forskning.se/2017/03/21/ensamhet-och-depression-vanligt-hos-aldre/)
Det faktum att regionerna ansvarar för vården och kommunerna för bostäder och omsorg under
olika lagstiftning innebär att många äldre idag hamnar mellan stolarna när det gäller vård/stöd
utifrån psykisk ohälsa. Det är inte minst tydligt i Stockholmsregionen.
Därför är det av största vikt att samhället sänker trösklarna in till det som kallas första linjens
psykiatri även för äldre personer. Det handlar om att minska stigma, öka tillgången och uppgradera
den psykiska hälsan till att anses som lika viktig som den fysiska. Det handlar också om att första
linjens psykiatri måste arbeta mer uppsökande än idag och finnas på plats i den vardag där
människor befinner sig genom en tät samverkan med kommunala aktörer som elevhälsan,
äldreomsorgen och socialtjänsten. När det gäller de äldres psykiatriska behov finns det bl. a stora
behov av utredning av begynnande demens. Idag utförs demensutredningar centralt inom den
geriatriska vården vilket ofta innebär längre resor för den enskilde äldre som bor längre ut i länet för
att få utredning gjord. Detta kan medföra sen upptäckt! Vi behöver säkerställa god tillgänglighet till
denna form av vård i hela länet.
Förutsättningar för att framgångsrikt kunna hjälpa, lindra och bota psykisk ohälsa hänger ihop med
förutsättningarna att samverka, samordna och individualisera insatser.
Psykiatrin har varit underfinansierad under lång tid och utvecklingen måste nu vändas. Vi måste
säkra upp att människor i alla åldrar får hjälp tidigare genom att sänka trösklarna till första linjens
psykiatri såväl digitalt som fysiskt.
Den offentliga psykiatrin får inte bli omsprungen av privata aktörer som antingen kräver privat
finansiering eller överutnyttjar offentliga medel. Den psykiatriska vården måste rustas för att ta hand
om de allra sköraste och samtidigt bli mer tillgänglig för den som inte är psykiskt sjuk, men som likväl
har ett lidande. Det handlar både om en kraftsamling för psykisk hälsa och att prioritera psykisk
sjukdom. Det är särskilt viktigt i den samtid vi lever i.
Det är hög tid att lyfta blicken och samorganisera insatser och stöd med utgångspunkt i barn, ungas
och äldres bästa. Lösningen ligger i en kraftsamling över huvudmannagränserna i Stockholms län.
Därför yrkar jag på att Socialdemokraterna i Stockholms län genom våra förtroendevalda i Region
Stockholm och i länets kommuner verkar för att:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

första linjens psykiatri för barn och unga i Region Stockholm ska integreras med
elevhälsan i länets kommuner för ett mer uppsökande och vardagsnära psykologiskt
stöd.

att

en elevhälsobaserad första linjens psykiatri även initierar samordning med socialtjänst
där så behövs
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att

första linjens psykiatri ska vara ett obligatoriskt kriterium för att starta och bedriva
vårdcentral i region Stockholm och att uppdraget ska vara dimensionerat efter
behoven i vårdcentralens upptagningsområde

att

allmänna hälsosamtal om psykiskt välmående införs inom ramen för första linjens
psykiatri för barn och unga.

att

möjlighet till digitala stödfunktioner vid psykisk ohälsa såsom chatt och videosamtal
med psykolog eller kurator införs inom ramen för 1177 Vårdguiden eller en
elevhälsobaserad första linjens psykiatri

att

vårdcentralerna i länet stärks upp för att kunna möta äldres behov av stöd vid psykisk
ohälsa. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd vid psykisk ohälsa på vårdcentralen, så
kallad ”första linjens psykiatri”. Det är den mest naturliga kontakten för många
patienter. Personalen ska kontinuerligt fortbildas och utbildas.

att

minnesmottagningar knyts till första linjens psykiatri så att utredningen kan
genomföras i den äldres närmiljö.

att

det arbetas fram en kompetensförsörjningsplan inom Region Stockholm för
äldrepsykiatri, som säkrar upp en jämlik tillgång och samordning med den kommunala
äldreomsorgen, geriatrik och annan sluten- och öppenvård

att

Region Stockholm och kommunerna i länet samordnar socialpsykiatriska insatser, för
äldre

att

sorgebearbetning blir en självklar del av psykiatrin. Man ska inte vara hänvisad till
välgörenhet för att hantera förlust.

att

allmänna hälsosamtal på vårdcentral införs för att tidigt upptäcka psykisk eller
somatisk ohälsa och sänka trösklarna till att söka hjälp om behov uppstår.

att

fast vårdkontakt/team för äldre införs! Personlig kännedom och kontinuitet är viktigt
för att hantera komplexitet och helhet.

Liselott Vahermägi
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-26, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion B 1
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Den ökade psykiska ohälsan är en av vår tids stora
utmaningar. I Region Stockholm har antalet som söker vård för psykisk ohälsa ökat kraftigt sedan
början av 2000-talet och studier visar på att det är vanligare att invånare i Region Stockholm
rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med invånare i andra delar av Sverige. Den
ensamhet men också sorg och oro som vuxit i kölvattnet av pandemin kommer med stor sannolikhet
belasta vården ytterligare om stöd inte sätts in i tid.
Under hösten 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att regionen ska lämna
frivillighetsprincipen gällande första linjens psykiatri bakom oss och istället göra det till ett
obligatoriskt uppdrag, likt motionärens förslag. Vi socialdemokrater ställde oss positiva till grunderna
med förslaget. Flera frågetecken kvarstår dock. Det är viktigt att det är tydligt för patienterna var de
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kan vända sig för att få hjälp. Denna tydlighet saknas idag. Det gäller särskilt de barn 0-5 år som idag
ingår i tilläggsuppdraget men som ska flyttas till egna enheter. Vem tar ansvar för deras övergång när
vården organiseras som vårdval? Vad händer om mottagningar inte anser det ekonomiskt lönsamt
att bedriva första linjens psykiatri, och lägger ner? Här saknar vi en ordentlig konsekvensanalys av
förslaget.
I vår oppositionsbudget föreslås precis det motionären lyfter gällande att första linjens psykiatri för
barn och unga i Region Stockholm ska integreras med elevhälsan i länets kommuner för ett mer
uppsökande och vardagsnära psykologiskt stöd samt en elevhälsobaserad första linjens psykiatri även
initierar samordning med socialtjänst där så behövs. Vi delar även helt motionärens bild av att mer
stöd måste finnas digitalt via 1177 eller appen Alltid Öppet. Detsamma gäller även hälsosamtal
riktade till unga, vilket bör utredas.
Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys uppger bara 35% av svenskarna att de har en
fast läkare, att jämföra med över 80% i jämförbara länder. En fast läkarkontakt eller vårdkontakt är
grunden för kontinuitet och trygghet i den nära vården och vi instämmer helt
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motion B 1

B 2 Upprättande av akutsjukhus
Nynäshamn
För några år sedan talades det om möjligheterna, att upprätta ett akutsjukhus i Nynäshamn. Sedan
försvann den frågan ur debatten, men inte ska väl ett akutsjukhus vara omöjligt att åstadkomma?
Byggnaden, det vill säga Nynäshamns sjukhus – står ju redan där och är samtidigt i kommunens ägo!
Ett sjukhus som i dagsläget innefattar såväl en vårdcentral, en röntgenavdelning och även en
geriatrisk avdelning liksom sjukgymnastik, en provtagningsmottagning och fotvård, samt även en
varmvattenbassäng, om än avstängd sedan flera år tillbaka!
Att upprätta ett akutsjukhus i centrala Nynäshamn skulle underlätta mycket för många av oss boende
på Södertörn och samtidigt avlasta akutmottagningarna vid såväl Södersjukhuset som Karolinska
sjukhuset och Huddinge sjukhus!
Eftersom kommunen äger fastigheten som jag avser, hemställer jag härmed om följande:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

arbetarekommunen tar kontakt med partidistriktet i ärendet för, att utreda
möjligheterna att upprätta ett akutsjukhus i Nynäshamn.

att

i samband med detta även ta upp frågan om möjligheterna att renovera och på nytt
iordningställa och tillgängliggöra varmvattenbassängen i fastigheten.

Ove Landelius
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-26, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion B 2
Kontaktperson: Aida Hadzialic
aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen.
Den ojämlika vården i Region Stockholm är en konsekvens av moderat politik. När marknaden styr istället
för behoven öppnas nya mottagningar i Stockholms innerstad samtidigt som de stänger ner i förorterna och ute
i länet. Till exempel finns nästintill obefintlig gynekologi i närområdet för Nynäshamns kvinnor samtidigt
som det klipps band hos privatkliniker på Hamngatan i Stockholm City. Det finns helt enkelt inga
pengar kvar till vården i Nynäshamn när de mottagningarna i välbärgade områden har fått sitt.
Ett tydligt exempel handlar om barn och unga. Eftersom det finns tre barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar på Östermalm har mer än dubbelt så många besök en mottagning där jämfört med
barnfamiljerna i Nynäshamn där vi inte har en enda mottagning. Vi socialdemokrater i Region
Stockholm menar att regionen behöver genomföra en analys av patientunderlag och behovet av vård
på kvällar och helger utifrån principen om jämlik placering och tillgång till vård. Vi vill öka den
geografiska spridningen av närakuter för att nå ut mer jämlikt i befolkningen. Vi vill även avbryta den
pågående nedläggningen av husläkarjourerna. Regionens akutmottagningar behöver planeras på ett
jämlikt sätt samtidigt som god kvalitet säkerställs. Därför prioriterar vi nya närsjukhus med närakuter
i Handen och Barkarby för att stärka den akuta vården i norra och södra länet.
Målet för politiken måste samtidigt vara att färre personer behöver vända sig till akuten. Det måste
gå att få mer vård på vårdcentralerna, hänvisningsstödet hos 1177 behöver stärkas och vi vill även se
ett snabbspår förbi akuten för äldre.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion B 2

B 3 Privata alternativ i vården

Nynäshamn
De svenska trygghetssystemen vilar på rättvis, jämlik och skattefinansierad tillgång för alla svenska
medborgare.
Sjukvården är en väsentlig pelare i denna svenska modell. Men i just sjukvården kan även en vanlig
patient uppleva en pågående försämring i tillgången i vår region. Det omfattande vårdvalet i
Stockholms län bidrar enligt min mening inte till en rättvisare tillgång till sjukvården, snarare till
segregering och klasskillnad. Den fria etableringen förstärker de stora geografiska ojämlikheter, där
de centrala delarna av länet och resursstarka kommuner med låg invandring prioriteras
Sjukvårdssituationen för en vanlig medborgare kan se ut så här: Om man nu har blivit listad på en
fast (kanske t.o.m. tillsvidare anställd) läkare innebär det ju inte att man få träffa den om man blir
akut sjuk. Då gäller akutsjukvården. I övrigt så gäller det tidsbeställning med väntetider till upp till två
månader. Om specialistvård behövs kan det bli två månader till. Inte att undra på att människor
försöker hitta vägar förbi vårdkön. Allt fler svenskar tecknar privata sjukförsäkringar och tydligen för17

kommer även privata betalningar för snabbare undersökningar och behandlingar. Kan det vara så att
man kan köpa sig förbi vårdkön? Håller vi på att få ett parallellt sjukvårdssystem för de bättre
bemedlade? Det kan och får vi socialdemokrater aldrig tillåta! Vi måste upprätta tilliten till den
alllmänna sjukförsäkringen.
Med hänvisning till ovan anförda text hemställer jag att distriktsstyrelsen ger regiongruppen i
uppdrag
Att följa noga utvecklingen. Privata alternativ och privata betalningar av sjukvårdstjänster inom den
allmänna sjukvården.
Att motarbeta alla tendenser till denna utveckling. Nynäshamn 2020-10- 26
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

följa noga utvecklingen. Privata alternativ och privata betalningar av sjukvårdstjänster
inom den allmänna sjukvården

att

motarbeta alla tendenser till denna utveckling Stephanie Listerdal

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-26, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion B 3
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok. Det är en
självklara grunden för vår socialdemokratiska sjukvårdspolitik såväl nationellt som i Region
Stockholm.
Privata vårdförsäkringar blir allt vanligare. Under förra året fortsatta antalet sjukvårdsförsäkringar att
öka. Vid årsskiftet hade drygt 650 000 personer en privat försäkring. Försäkringarna är både ojämlikt
och ojämställt fördelade. Frågan aktualiseras inte minst under den rådande pandemin. Covid-19 har
drabbat utsatta områden särskilt hårt vilket tydliggör hälsoklyftorna som finns i länet. Därför måste
Region Stockholm säkerställa att vård verkligen ges efter behov och inte efter storleken på
patientens plånbok.
Den vanligaste försäkringstagaren är en man med hög inkomst och lång utbildning. Att det ser ut så
är givet eftersom försäkringsbolagens logik bygger på riskfördelning – det då är fördelaktigt att
försäkra personer med låg sjukdomsrisk. Om förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar ökar
riskerar det hota vår gemensamma välfärd, där vissa grupper får tillgång till snabbare behandling,
med ökade hälsoklyftor som följd.
Vi kan konstatera att en del vårdgivare både tar emot försäkringspatienter och av regionen
finansierade patienter. Det har under året tydligt framkommit att försäkringspatienter med mindre
vårdbehov går före offentligt finansierade patienter med större vårdbehov.
Socialdemokraterna i Region Stockholm har drivit och kommer fortsätta driva frågan om att inga
skattepengar ska gå till att låta patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gå före i kön.
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Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion B 3 besvarad.

B 4 Utökad trygghet, kontinuitet och närhet till förlossningsvård i Region Stockholm

Nacka
Läget för kvinnor som ska föda i Stockholmsregionen är fortfarande mycket oroande. Många hänvisas
till sjukhus i andra län och städer, exempelvis Uppsala och Eskilstuna. Det är inte hållbart. Ingen
kvinna ska behöva vara rädd för sin egen eller barnets hälsa eller känna sig osäker på om hon
kommer få en plats när det är dags att föda eller få en kvalificerad eftervård och uppföljning.
Samtidigt belyses vikten av kontinuitet och trygghet under graviditet och förlossning. Bland annat
genom vårdprojektet ”Min barnmorska” där några kvinnor på Karolinska sjukhuset i Huddinge fick lär
känna ett barnmorsketeam om fyra personer. Tanken är att samma barnmorska ska följa kvinnan
genom graviditet, förlossning och BB-vård i hemmet. Vi tycker att den tryggheten också borde utökas
med möjlighet att föda nära hemmet och erbjudas fullvärdig förlossnings och akutsjukvård i sitt
närområde eller närliggande kommun.
Utvecklingen har här gått i motsatt riktning sedan 1990 talet då BB avdelningar som Nacka sjukhus
och Löwenströmska stängdes igen. Det är dags att vi socialdemokrater tar krisen inom
förlossningsvården på största allvar genom att prioritera kvinnovården. Idag är bristen på
barnmorskor på förlossningsenheterna i Stockholm län stor. Det handlar om lönen, men lika mycket
om arbetsmiljön. Ett återskapat Nacka BB skulle kunna vara en enhet som lockade barnmorskor, som
nu lämnat förlossningsvården, att återvända. Dessutom skulle Nacka BB kunna vara så kallat
barnmorskestyrt.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att Region Stockholm utökar fler lokala
sjukhus i regionen till akutsjukhus med nyetablering av fullvärdiga BB.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för ökad kontinuitet i vårdkontakten med
barnmorska och annan vårdpersonal under graviditet, förlossningsvård och eftervård.

att

motionen skickas till Socialdemokraterna i Stockholms läns kommunala grupp. Lovisa
Emanuelsson

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion nummer B 4
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
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Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens oro för läget inom förlossningsvården i Region Stockholm.
En trygg och säker förlossningsvård är en högt prioriterad fråga för socialdemokrater i Region
Stockholm. Under lång tid har vi kritiserat privatiseringen av förlossningsvården och den ökande
otrygghet som både föräldrar och vårdpersonal vittnar om. Det moderatledda styret i regionen
måste sluta experimentera med förlossningsvården som de gjort under många år. Därför har vi lagt
flera förslag i vårt budgetförslag år 2021 för att åtgärda systemfelen. Vårdval förlossning och vårdval
gynekologi ska avvecklas och regionen återta sitt ansvar för att planera vården, säkerställa
kapaciteten och trygga kvinnors valfrihet.
Vi vill även se att en sammanhållen vårdkedja skapas och som ska hålla ihop mödra-, förlossningsoch eftervård samt ultraljud, vilket ger blivande föräldrar kontinuitet. Vi vill även inför en garanti om
en barnmorska per födande för att skapa kontinuitet och en trygg förlossningsupplevelse. Varje
barnmorskemottagning ska ha ett samverkansavtal med minst en förlossningsklinik.
Dessutom vill vi att eftervården ska utvidgas så att kontroller hos både barnmorska och fysioterapeut
efter förlossning blir norm. Alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin
förlossningsupplevelse och för att psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna fångas upp. En
kontaktbarnmorska ska inrättas inom eftervården som en sammanhållande funktion för vården av
förlossningsskador i syfte att dessa ska minska. Utbildningsinsatserna för att förhindra
förlossningsskador ska utökas.
Vi socialdemokrater är mycket angelägna om att skapa en trygg och jämlik förlossningsvård för alla
blivande föräldrar i hela regionen. Motionären yrkar på att öppna fler förlossningsmottagningar vid
lokala sjukhus ska i sin tur utvecklas till akutsjukhus. Förslaget har ett gott syfte men vi tror mer på
förstärkningar av de befintliga mottagningarna genom t ex bättre arbetsvillkor för barnmorskor och
undersköterskor. Vi vill skapa större möjligheter för vårdpersonalen att använda sin kompetens och
de arbetssätt som skapar en trygg och evidensbaserad förlossningsvård. Mer personal ska vilja
stanna kvar inom vården och vara med och utveckla den. Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ser
vi även behovet av att förlossningsmottagningarna i regionen ligger i anslutning till akutsjukhus med
den främsta specialistkunskapen inom kvinno- och barnsjukvård. Att upprätthålla den
specialistkompetensen är ett mycket stort uppdrag som omfattar såväl utbildning som andra
kompetensförsörjningsfrågor.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1, 3. att anse att-sats 2 besvarad.

B 5 Lyft vårdkvaliteten och tryggheten för våra äldre

Nacka
Enligt socialdemokratiska mål ska det svenska samhället eftersträva ett jämlikt samhälle, med en
stark välfärd som garanterar bl.a. trygghet och en välfungerande äldreomsorg. På en del områden
har felaktiga prioriteringar, nedrustningar och nedskärningar försämrat förutsättningarna att uppfylla
dessa mål.
Inom hemtjänsten är många timanställda och många arbetar med s.k. delade turer. Enligt en
undersökning som Kommunal gjorde från 2019 har fortfarande två av tre kommuner i Sverige delade
turer inom äldreomsorgen. Delade turer innebär att personalen arbetar ett arbetspass på
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förmiddagen, är ledig under flera timmar mitt på dagen och arbetar igen på kvällen. Personalen
stannar ofta kvar på arbetet obetalt, eftersom de inte hinner hem mellan arbetspassen.
Delade turer har en negativ påverkan på personalens hälsa och kvaliteten på vården som våra äldre
är beroende av. Det innebär också att våra äldre kan få träffa flera olika personer inom bara en
vecka. Det leder till otrygghet för både personalen och våra äldre. Under coronapandemin har det
också visat sig att öka smittspridningen när det sker så många kontakter under så kort tid, då det på
grund av anställningsformer och arbetsscheman inte varit möjligt för våra äldre att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa sina sociala kontakter.
En stor andel av äldreomsorgen utförs av vårdpersonal utan utbildning. IVO:s (Inspektionen för vård
och omsorg) granskning av äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och
sjukvården under 2018 beskriver att ” bristande kunskap bidrar till att äldre personer utsätts för allt
från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador”. Socialstyrelsens undersökning ”Vad
tycker de äldre om omsorgen 2020” visar att det är fortsatt stora skillnader mellan olika kommuner
och verksamheter. Det kan skilja sig upp till 70% mellan kommuner på frågan om hur lätt eller svårt
det är att få träffa läkare vid behov.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att avskaffa delade turer inom
äldreomsorgen.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att alla erbjuds heltidstjänst vid
anställning inom äldreomsorgen.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att höja och reglera kraven på
utbildning och kompetens för personal inom hemtjänsten.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att granskning av utförarna inom
hemtjänsten och äldreboenden sker oftare än en gång per mandatperiod.

att

motionen skickas till Socialdemokraterna i Stockholms läns kommunala grupp. Rozerin
Orucoglu

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion B 5
Kontaktperson Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för denna mycket angelägna motion i detta viktiga ämne.
En trygg arbetsmiljö, på heltid, med en lön som går att leva på är ett måste för att säkra en trygg vård
för äldre. En god vård och omsorg om äldre börjar i mötet mellan personalen och den äldre. Denna
kontakt måste präglas av kontinuitet och trygghet.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan tidigare investerat 2 miljarder för att öka
bemanningen och höja kvaliteten i äldreomsorgen. Från 2021 föreslår regeringen en historisk
satsning på svensk äldreomsorg. Den innehåller en permanent resursförstärkning till kommunernas
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äldreomsorg på 4 miljarder kronor årligen och en storsatsning på kompetenshöjande åtgärder inom
ramen för regeringens äldreomsorgslyft. Sammantaget innebär detta 7,4 miljarder kronor till
äldreomsorgen år 2021. Regeringens satsningar innebär en möjlighet för landets kommuner att göra
än mer för äldreomsorgen.
Äldreomsorgslyftet innebär en särskild satsning på att öka kunskapen, kompetensen och förbättra
arbetsmiljön för personalen. Genom satsningen finns det nu möjlighet för alla kommuner att avskaffa
minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vårdoch omsorgsprogrammet som undersköterskor. De här satsningarna behövs. Äldreomsorgens
personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att äldre i Sverige kan vara trygga i
att äldreomsorgen fungerar när man behöver den.
Coronapandemin har särskilt belyst många brister inom vården för äldre, inte minst i vårt län. Många
äldreboenden har även en hög andel timanställda vilket kan öka risken för smittspridning. En
undersökning från Smittskydd Stockholm i juni visade att andelen timanställda var klart högre på de
boenden som fått in coronaviruset. Var femte i personalen på de covid-drabbade boendena uppgav
dessutom att det varit på jobbet trots symptom.
Som timvikarie blir man nämligen utan lön om man blir sjuk.
Att säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och välfärden i stort var redan innan
pandemin en stor framtidsutmaning. Vi har en utmaning att få till kompetensförsörjningen inom
äldreomsorgen och få omsorgen till ett framtidsyrke. Ett viktigt led i detta är arbetet med att stärka
undersköterskeyrkets status. Med anledning av detta har regeringen utrett frågan om en särskild
yrkestitel för undersköterskor, som tydliggör och stärker kompetensen. Detta är ett av många viktiga
arbeten som vi socialdemokrater nu arbetar med för att höja kompetensen och statusen för de som
arbetar inom äldreomsorgen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion B 5 besvarad.

B 6 Svenska på arbetsplatsen inom vården.

Lidingö
Språket är tillsammans med en egen bostad en av de viktigaste förutsättningarna för en inkluderande
och fungerande integration i vårt samhälle. Med krav på ökad dokumentation och patientsäkerhet
samt delaktighet från anhöriga inom vård och omsorg så ställs idag högre krav på kunskaper i svenska
språket än tidigare.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

distriktskongressen beslutar

att

s-gruppen inom Region Stockholm ges i uppdrag:

att

verka för ett framtagande av ett förslag på hur svenska på arbetsplatsen inom Region
Stockholms vårdverksamheter i egenregi kan organiseras.
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att

verka för ett framtagande av ett förslag på hur svenska på arbetsplatsen i privata
vårdutförare verksamheter inom Region Stockholm kan kravställas på avtalsnivå.

Gill Lindroos, Lidingö S-kvinnor
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion B 6
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för denna angelägna motion. När du som anhörig vill veta hur din mamma
har det på sjukhuset ska du kunna få svar på tydlig svenska. Det är viktigt att personalen inom vård
och omsorg kan kommunicera tydligt med patienter, äldre och anhöriga. För oss handlar det om
trygghet. Äldre i omsorgen och personalen ska kunna förstå varandra och när du som anhörig vill
veta hur din mamma har det på sjukhuset ska du kunna få svar på tydlig svenska.
Många av dem som jobbar inom vården och omsorgen i dag och många av dem som kommer att
jobba i framtidens välfärd är personer med ett annat modersmål än svenska. Det är en styrka, inte
minst för alla patienter, brukare och äldre som själva har andra modersmål.
Välfärdens medarbetare ska kunna kommunicera tydligt med patienter, äldre inom omsorgen och
anhöriga. Det är viktigt för att vården och omsorgen ska kännas trygg, men det leder också till bättre
integration och mer personal i välfärden.
Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har
synliggjorts under den pågående pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslog den
socialdemokratiskt ledda regeringen därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos
personal inom äldreomsorgen på 31 miljoner kronor. I regeringens Välfärdskommission, med
representanter från regeringen, fackförbund och Sveriges kommuner och Regioner, pågår just nu ett
arbete med att se över hur språkkunskaperna ska förbättras bland anställda inom bland annat
förskola, assistans och vård.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motion B 6.

B 7 Unga tjejer i Stockholmsregionen som utsatts för sexuella övergrepp får inte den
hjälp de behöver

Värmdö
Unga tjejer i Stockholmsregionen som utsatts för sexuella övergrepp får inte den hjälp de behöver.
Det påvisar en nyligen publicerad studie från Karolinska institutet,”Health care consumption and
psychiatric diagnoses among adolescent girls 1 and 2 years after a first-time registered child sexual
abuse experience: a cohort study in the Stockholm Region”. Detta visas genom att man ser ett
samband mellan unga tjejer som utsatts för sexuella övergrepp och ökad risk för självmordsförsök.
Sjukvården i Stockholmsregionen behöver garantera en trygghet för dessa unga tjejer och se till att
de får den hjälp och stöttning som de behöver. Man kunde i studien se specifikt att kontakterna och
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medicinen som erbjuds till de unga tjejerna i Stockholmsregionen inte är tillräckliga för att förhindra
ökningen av självmordsförsök och ätstörningar det följande året efter övergreppet.
Det som kan konstateras är att Stockholmsregionen behöver en välutvecklad vård och kompetens för
att bemöta, behandla och stötta personer som speciellt utsatts för sexuella övergrepp. Tidigare har
det funnits specialistmottagningar som tagit emot personer med komplexa skador efter sexuella
övergrepp. Men idag hänvisas patienterna till primärvården eller allmänpsykiatrin. Vi menar inte med
vår motion att Stockholmsregionen ska återuppta dessa specialistmottagningar men vi vill lyfta fram
att det behövs en utvecklad specialistvård och kompetens inom området.
I rapporten som publicerades 2016 av SKR “Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbete” påvisar man att
specialistkompetens ger snabbt anpassat stöd till våldsutsatta kvinnor och även barn. Även om
denna rapport inte specifikt riktas till unga våldsutsatta tjejer så lyfter de en viktig poäng, om hur
viktigt det är att finna de tjejer inom målgruppen som blivit utsatta för sexuella övergrepp och att
snabbt ge stöd samt hjälp som de behöver. Målet borde vara att det finns specialistkompetens i varje
enhet inom vården så som vårdcentraler, ungdomsmottagningar och akutsjukhus.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att verka för att säkerställa och utveckla
vården för personer utsatta för övergrepp

att

ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att verka för att minst en sjukvårdskunnig på
varje del av regionens vårdcentraler, ungdomsmottagningar samt akutsjukhus ska ha
specialistkompetens om sexuella övergrepp och hur man hanterar det.

Jennie Öhman och Linnea Costa Lindgren
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion nummer B 7
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Att stärka vården för personer utsatta för övergrepp är en
självklar prioriterad fråga för oss socialdemokrater i Region Stockholm. Hälso- och sjukvårdens arbete
kring mäns våld mot kvinnor måste stärkas, Socialdemokraterna föreslår därför i vår
oppositionsbudget ett höjt anslag till Kunskapscentrum för våld i nära relationer.
Regionen ska ta ett tydligt ansvar för behandling av de som utsatts eller utsätter andra för våld.
Trauma som följd av sexuella övergrepp påverkar och formar offret under lång tid, ofta resten av
livet. Effekterna av ett obehandlat trauma kan få förödande konsekvenser och påverka och begränsa
det dagliga livet. Det finns ingen mall vare sig för ett sexuellt övergrepp eller dess effekter.
Stockholmare som utsatts för sexuella övergrepp uppger ofta att det är svårt att veta var i vården de
ska vända sig. Kompetensen när det gäller att bemöta och ge stöd till dessa patienter måste
utvecklas. PTSD-vården och traumavården som idag behandlar en del av dessa patienter är
underdimensionerad utifrån behoven. De långa väntetiderna leder även till att denna vård kan ges
först lång tid efter att övergreppet eller övergreppen har skett. Det duger inte, vi socialdemokrater
har därför lagt fram krav på en handlingsplan för att korta köerna till traumavården.
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Förutsättningarna för att inrätta en specialistklinik för psykologisk bedömning och behandling av
sexualbrottsutsatta bör även utredas.
I en medlemsundersökning kring vård för vuxna som utsatts sexuellt i barndomen, genomförd av Rise
(Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen) 2008 framgår att
kompetensen upplevs vara alldeles för låg på vårdcentralerna. Ideella aktörer gör idag ett oerhört
viktigt arbete, men det ska inte ligga på dessa organisationer att ge traumabehandling när sjukvården
brister.
I Umeå finns -mottagningen som vänder sig till personer som varit utsatta för sexuellt våld eller våld i
partnerrelation. Den är all för ensam på området i Sverige. Få vågar anmäla. Få får rätt hjälp och hjälp
i tid. Samhället får aldrig lämna den som utsatts för sexuella övergrepp, i barndomen eller i vuxen
ålder i sticket. Så länge vi som samhälle inte lyckas förhindra sexuella övergrepp, så måste vi ta vårt
ansvar när det kommer till att hjälpa och läka dem som utsatts.
Sjukvården behöver även bli bättre på att identifiera och erbjuda hjälp till unga som lever under
hedersrelaterat våld och förtryck. För att bättre kunna nå ut till vårdens medarbetare med dessa
insatser ska en särskild samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck inrättas.
Vi instämmer helt i motionärens problembild, men menar också att Region Stockholm måste ha
högre ambitioner. Vårdpersonal, och även annan personal i regionen, måste ges förutsättningar och
kompetens för att hantera och hjälp personer som är utsatta för övergrepp och våld i nära relationer.
Samverkan med polis, rättsväsende och socialtjänst måste stärkas.
Under lång tid har det satsats för lite på vården i Region Stockholm. När resurser saknas och
personalen har för få kollegor ökar risken för att inte upptäcka missförhållanden och hinna ställa de
extra kontrollfrågorna till en patient. Vi socialdemokrater vill se en ny sjukvårdspolitik i Region
Stockholm där vårdens pengar också går till vård.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion B 7 besvarad.

B 8 Hur används våra patientdata?
Lidingö
Våra sjukvårdsjournaler med patientdata ska var ett arbetsredskap för personal inom sjukvård och
omsorg och utgöra underlag för hälsostatistik samt forskning efter etikprövning. Sverige är unikt när
det gäller våra kvalitetsregister, vår databasstatistik tex dödsorsaker, socioekonomi samt våra unika
och känsliga personnummer.
För flera år sedan så blev en av våra regioner uppmärksammade på att det kan vara ett lagbrott om
man inte är uppdaterad på hur och till vilka andra vårdgivare och bolag man skickar/lagrar
personuppgifter/patientdata inom och utanför Sverige. Hur ser vi på vinster i den framväxande och
globala e-hälsa industrin? Vet vi på vilket sätt de återinvesteras i offentlig verksamhet?
Vi behöver en etisk och rättslig diskussion om hur privata och offentliga vårdgivare ska hantera dessa
data som är “färskvara” dvs kan säljas om och om igen. Vilka juridiska och etiska hinder finns?
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Investeras inkomster ifrån patientdataförsäljning tillbaka in i Region Stockholms sjukvård och
forskning?
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

utreda vad som är lagbrott avseende användande av patientjournaler och patientdata
samt uppföljning av följsamhet till aktuellt regelverk inom Region Stockholm.

att

Region Stockholm initierar en undersökning om och i så fall hur våra patientdata
behöver skyddas med hänsyn till aktuell datalagstiftning samt Hälso o sjukvårdslagen,
Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen.

att

inkomster från Region Stockholms försäljning av patientdata utreds och hur intäkterna
används, redovisas regelbundet.

Gill Lindroos S kvinnor Lidingö
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion nummer B 8
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Tillgängliggörandet av hälsodata är en avgörande
förutsättning för att stärka forskning och innovation, och därmed utveckla sjukvården. Vi ska
självklart vara stolta över den kunskapsbas som byggts upp vad gäller hälsodata i vårt land. Däremot
delar vi motionärens bild av att patientdata måste hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Skyddet i
lagstiftning är däremot en nationell fråga som det är svårt för oss socialdemokrater att driva
regionalt.
Socialdemokraterna i Region Stockholm driver idag frågan om att regionen får utökade möjligheter
att genom dataanalys få en bättre förståelse för hur sjukdomar uppstår och för att kunna erbjuda
patienter skräddarsydd behandling. I arbetet ska säkerhet för patientdata vara högt prioriterat. Den
får inte hanteras felaktigt eller lagras utanför Sverige. Avtal med vårdgivare bör gås igenom för att
säkerställa att de hanterar patientdata på ett säkert sätt.
En viktig fråga handlar också om den enskildes skydd vad gäller tillgång till patientjournaler.
Socialdemokraterna i Region Stockholm menar därför att det måste vara möjligt för patienter att
säkerhetsmarkera sina journaler och det måste även finnas tydlig information om vem som har läst
patientens journal. Förslag för ändring i nätjournaler är att patienten måste bli tillfrågad om att hon
eller han har rätt att dölja anteckningar och annat på sin nätjournal, samt rätten att spärra
nätjournalåtkomst helt och hållet. Ett särskilt problem med detta är situationen för personer som
lever i en relation präglad av våld eller under hedersförtryck. I tidigare motioner till regionfullmäktige
har vi lyft problemen med nuvarande journalsystem när det gäller föräldrar och släktingar som
jobbar som läkare och enkelt kan få åtkomst till sina anhörigas journaler. Det här är ett problem för
många som lever i hedersrelaterat förtryck, därför att de är konstant rädda för föräldrar/släktingar
som jobbar som läkare att de kan på ett enkelt sätt få åtkomst till familjemedlemmarnas journaler.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
26

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion B 8 besvarad.

B 9 Handlingsplan mot överkonsumtion av socker

Vallentuna
I Sverige har halva befolkningen övervikt eller fetma och cirka 450 000 personer har typ 2- diabetes.
Dessutom ligger dubbelt så många i riskzonen för att insjukna i typ 2-diabetes. Detta skapar lidande
för den enskilde och dennes familj, men även stora kostnader för arbetsgivare och samhället. I
spåren av dessa tillstånd följer bland annat en större risk för cancer, hjärt- kärlsjukdom, demens,
psykisk ohälsa, högt blodtryck, fibromyalgi, artros, svårigheter att bli gravid och
graviditetskomplikationer. Hos gravida finns även en ökad risk att fostret ska ta skada.
Det är vetenskapligt bevisat att sockerkonsumtion gör att människor blir mer sjuka och dör fortare.
Tillsatt socker bidrar inte med någon näring till kroppen. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer
ska vi därför konsumera max 10 procent av våra kalorier från tillsatt socker, annars riskerar vi
näringsbrist. Fyra av tio vuxna samt hälften av ungdomarna äter mer än så.
Om befolkningen skulle följa Livsmedelsverkets rekommendationer skulle användningen av socker
hamna på maximalt 25 kg per person och år. Istället fortsätter vi att år efter år överkonsumera
sötsaker och tomma kalorier.
Vi kan se att de stora klasskillnaderna som finns i Sverige påverkar när det gäller övervikt och livsstil. I
de utsatta områdena har vi ungefär 2-3 gånger så mycket övervikt och fetma och det skiljer ungefär 7
år i förväntad livslängd. För resurssvaga familjer är billiga sötsaker ett sätt att göra livet lite festligare.
Vi måste göra det lättare för alla att göra rätt och vi måste försöka hjälpa de som har det jobbigast i
samhället. Det är angeläget att politiken agerar mot detta.
Att minska sockerkonsumtionen kraftigt skulle vara ett effektivt sätt att vända utvecklingen. Till
exempel visar erfarenheter från andra länder på skattens goda inverkan. I Frankrike har en läskskatt
lett till både en omedelbar och en trendmässig minskning av läskdrickandet. I Storbritannien har
läskdrickandet också minskat i och med läskskatten. De sammantagna erfarenheterna är positiva,
vilket har lett till att Världshälsoorganisationen rekommenderar länder att införa en läskskatt. Sverige
borde följa Världshälsoorganisationens råd och införa en sockerskatt. Men en läskskatt skulle inte
räcka utan vi behöver ta ytterligare steg. Det skulle exempelvis kunna vara att mängden tillsatt
socker anges i näringsdeklarationen på livsmedel. Att godis och läsk blir dyrare. Att
förpackningsstorleken på godis och läsk regleras till mindre förpackningar. Att lagstifta mot
marknadsföring på barn. En folkhälsokampanj om socker. Ett nytt nationellt mål för hur mycket
sockerförbrukningen bör ligga på.
Det bör med tanke på ovanstående utformas en handlingsplan mot överkonsumtionen av socker.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

motionen skickas vidare till länsriksdagsgruppen

att

ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att driva frågan om en handlingsplan mot
överkonsumtion av socker
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Sandra Rudeberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion nummer B 9
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Det självklara målet för den socialdemokratiska
folkhälsopolitiken är att sluta de påverkansbara hälsoklyftorna. Vem du är eller var i vårt län eller
land du bor ska inte påverka dina möjligheter till ett gott och hälsosamt liv.
För en god hälsa är det centralt vad vi äter och hur fysiskt aktiva vi är, som mängden av energitäta
livsmedel och sötade drycker i förhållande till den energi vi förbrukar. Övervikt och fetma utvecklas
genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv. Arbetet för att påverka och förebygga
ohälsa relaterad till ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet kräver därför insatser inom flera
sektorer och av många aktörer och samhällsstrukturer.
Livsstilsrelaterade sjukdomar medför en hög kostnad för samhället och är också en fråga om
jämlikhet. Flera av dessa sjukdomar utgör också risk för allvarligt insjuknande i covid-19.
I november 2020 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med
livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka salt- och
sockerhalten i livsmedel. En frivillig branschöverenskommelse är ett angeläget steg mot
hälsosammare matvanor. Myndigheten ska även ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av
energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska.
Kunskap och forskning om sockerkonsumtionens betydelse finns. Det centrala är nu att ge mer
resurser till regioner och kommuner för att kunna arbeta med konkreta verktyg och insatser kring
matvanor och hälsa. Handling krävs, snarare än planer – nu gäller det att prioritera folkhälsoarbetet.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion B 9 besvarad.

B 10 Minska slumpens inverkan på frikortens längd inom vården

Upplands Väsby
Det finns ett högkostnadsskydd för kostnader för vård respektive läkemedel. De fungerar lite olika
men i botten begränsar de kostnaderna för dessa avgifter under en period av tolv månader. När du
under en period på mindre än tolv månader nått det belopp som utgör den maximala kostanden får
du ett frikort. Kortet gäller för den återstående tid, räknat ett år framåt från datumet för den första
betalningen, som utgör underlag för den maximala kostnaden. När frikortets avgiftsfria period är slut
tas ingen hänsyn längre till de betalningar som tidigare gjorts.
Det sättet att räkna gör att längden på den period som är avgiftsbefriad kan variera väldigt mycket
beroende på hur vårdbesöken har råkat ligga i tid. Om ett vårdbesök gjorts en dag tidigare eller
senare för ett år sedan, kan göra att perioden för frikort kan variera mellan några timmar och flera
månader.
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Dessa marginaleffekter går inte att undvika men det finns ett system för att minska dem. Det kan
man göra genom att det istället införs ett system med rullande perioder om tolv månader. Det
systemet innebär att vid varje vårdtillfälle, när avgift ska betalas, ser systemet ett år bakåt och räknar
ut hur mycket patienten betalt. Alla avgifter, oavsett om de betalda avgifterna har eller inte har
ingått i en tidigare frikortsperiod, ingår i underlaget. Det är först när en tidigare betalning är mer än
ett år gammal som den inte längre ingår i underlaget för högkostnadsskyddet.
När marginaleffekten minskar gör också vinsten att planera vårdbesöken för att maximera
frikortsperioden.
Vilka berörs av förändringen som motionen föreslår? Det är inte de med få vårdtillfällen, de kommer
inte att få frikort i något av systemen. Inte heller berörs de med väldigt mycket vård. De kommer att
få frikort i ungefär samma utsträckning som idag även om perioderna kan bli mer uppdelade. De som
berörs är istället de som ligger någonstans däremellan.
Förslaget kan innebära en inkomstminskning för regionerna. Minskningen storlek är svår att bedöma.
För att genomföra förslaget behövs en ändring av Hälso- och sjukvårdslagen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

partiet arbetar för en förändring av Hälso- och sjukvårdslagen så att
högkostnadsskyddet får en rullande tolvmånadersperiod

att

distriktet antar motionen som egen och skickar den vidare till partikongressen

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion B 10
Kontaktperson: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen.
Motionären lyfter intressanta poänger och förslag. En potentiell svårighet med en ”rullande
hantering”, är att olika regioner har beslutat olika kring högkostnadsskyddet. Det finns exempelvis ett
par regioner där frikortsgränsen är lägre än 1 150kr. Det finns även regioner där man kan köpa loss
ett frikort. Vissa regioner har en mer central hantering av sitt regionala sjukvårdssystem överlag men
för en region som Stockholm, där hanteringen kring patientavgifter och avgifter överlag är så pass
decentraliserad, kan det finnas vissa svårigheter med att implementera en ny hantering av frikort,
särskilt om denna inte är nationellt överenskommen eller förutsätter en central hantering av avgifter
inom en region.
Utöver detta uppkommer även frågan om hur vårdgivarare och regioner som inte är kopplade till
frikortsdatabasen skall hantera en ny/rullande hantering gällande frikort då det redan uppstår
problem kring eftersläpande registreringar med dagens hantering. Den typ av extra handpåläggning,
som återbetalningar och registreringar kräver, är inte något som vi ser skulle bli enklare med ett
rullande system utan skulle eventuellt snarare försvåra administrationen Marginaleffekterna med ett
rullande högkostnadsskydd skulle kunna leda till att skillnaderna i längd på frikorten kan ändras.
Däremot är det svårt att avgöra hur detta påverkar helheten för högkostnadsskydd. Grunden måste
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vara att de med störst behov av vård och stöd ska få så bra stöd som möjligt. Med anledning av detta
anser distriktsstyrelsen att det behöver tas ett helhetsgrepp kring högkostnadsskyddet för att få till
en nationell likvärdhet och säkerstätta ett tryggt stöd för patienterna.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion B 10.

C-Arbetsmarknad
C 1 Inför Legitimation för undersköterskor

Lidingö
Enskild motion
Undersköterskor är en viktig grupp inom vård och omsorg.
Tidigare fanns inom sjukvården yrkeskategorin sjukvårdsbiträde vilket var ett yrke som kunde
påbörjas med viss eller ingen utbildning. Det yrket avvecklades i mitten av 1990-talet.
Sjukvårdsbiträden avlastar undersköterskor inom vård och omsorg med arbetsuppgifter som inte
kräver utbildning. Flera sjukhus och regioner har återinfört denna typ av yrkesgrupp med yrkestiteln
vårdbiträde och ibland sjukvårdsbiträde.
Under 2019 utreddes legitimationsfrågan för undersköterskor och den utredningen ledde fram till en
skyddad yrkestitel för undersköterskor. En ny undersköterskeexamen ska skapas mellan 2025 och
2030 och då ska personer med äldre utbildning kunna ansöka om en sk skyddad yrkestitel för
undersköterskor, så att det finns ett regelverk kring vem som får utföra yrket.
En legitimation för undersköterskor skulle påverka patientsäkerheten positivt och även
arbetsbelastningen för sjuksköterskor. Det skulle också möjliggöra för ytterligare forskningsområden
inom vård och omvårdnadssektorn.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

en ny utredning tillsätts i syfte att utreda inrättande av legitimation för
undersköterskor.

Att

en utredning tillsätts som ser över hur en skyddad yrkestitel för
sjukvårds/vårdbiträden kan införas

Gill Lindroos
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion C 1
Kontaktperson: Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se
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I april 2019 överlämnades betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) till
regeringen. I betänkandet föreslogs ett införande av skyddad yrkestitel för undersköterska. Reglerna
om skyddad yrkestitel föreslogs träda i kraft den 1 januari 2025. Vidare föreslogs
övergångsbestämmelser som möjliggör att en äldre utbildning med inriktning mot vård och omsorg i
kombination med yrkeserfarenhet under vissa förutsättningar också ska godkännas vid
ansökan om skyddad yrkestitel. Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det
kommit fram att förslagen i vissa delar bör ändras.
Regeringen beslutade i december 2019 om ändringar i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.
Ändringarna innebär att fler ämnen kommer att bli obligatoriska inom vård och omsorgsprogrammet
och att kursinnehållet har justerats. Bedömningen är att förslagen från
betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) därför behöver ändras med
anledning av förändringarna i kursinnehållet i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram.
Även övergångsbestämmelserna bedöms behöva få en delvis annan utformning än de som föreslogs i
betänkandet. I remissen Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) lämnas förslag gällande införande av skyddad yrkestitel
för undersköterskeyrket som delvis skiljer sig från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård
och omsorg (SOU 2019:20). Remissen behandlar nödvändiga ändringar till följd av vård och
omsorgsprogrammets nya utformning.
Kommunal ställer sig i stort bakom utredningens förslag, de har synpunkter på tidshorisonten och på
övergångsbestämmelserna.
I remissen föreslås att efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska
utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg från gymnasieskolan
eller kommunal vuxenutbildning eller har förvärvat motsvarande kompetens. Regeringen, eller den
myndighet som regeringen bestämmer, får meddela ytterligare föreskrifter om krav på innehåll och
godkända betyg i en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning och vad som avses med motsvarande kompetens.
Gymnasieskolans nya vård- och omsorgsprogram ska ligga till grund för skyddad yrkestital med
kravet om minst 1 400 godkända gymnasiepoäng i de programgemensamma ämnena för de som
efter den 30 juni 2021 har genomgått den utbildningen.
Det föreslås också ändrade övergångsbestämmelser i syfte att åstadkomma ett så ändamålsenligt
införande av regler om skyddad yrkestitel för undersköterska som möjligt: Under en övergångsperiod
på tio år ska den som vid ikraftträdandet den 1 januari 2025 har en
tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska få fortsätta att använda yrkestiteln. Vid ansökan
om yrkestiteln som görs under övergångsperioden ska även utbildning från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser bedömas som likvärdig under vissa
förutsättningar.
Att nu tillsätta en ny utredning anser inte distriktsstyrelsen är möjligt och yrkar därför avslag till
motionen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att

avslå motion C 1.

C 2 Tillåt att söka arbetstillstånd på plats i Sverige

Solna
Område: Framtidens arbetsmarknad
Motivering
I utlänningslagen, som reglerar vilka som tillåts att bosätta sig i Sverige, slås det fast att huvudregeln
är att uppehållstillstånd ska ha beviljats innan personen reser in till Sverige. Bestämmelsen innehåller
en lång rad undantag, bland annat för personer i behov av skydd, personer som tidigare varit
högskolestuderande i Sverige eller personer som ansöker om uppehållstillstånd för arbete av ett slag
där det råder stor efterfrågan på arbetskraft.
Det är viktigt att seriösa svenska arbetsgivare har möjlighet att få hit arbetskraftsinvandrare om det
är svårt att hitta någon som redan finns i Sverige som kan ta jobbet. Samtidigt är det viktigt att det
råder ordning och reda kring arbetskraftinvandringen och att det tas krafttag mot oseriösa
arbetsgivare och det omfattande fusk som förekommer. Regeln om att ansökan om
uppehållstillstånd ska vara gjord före inresan har motiverats utifrån att den reglerade invandringen
ska upprätthållas. Tyvärr skapar regeln i praktiken en onödig osäkerhet för den enskilda och leder till
andra problem genom att vissa väljer att ansöka om asyl främst som ett sätt att få arbetstillstånd
utan att behöva lämna landet.
Många tredjelandsmedborgare som har ambitionen att flytta till Sverige för att arbeta befinner sig
idag i Sverige tillfälligt, antingen genom att de rest hit med besöksvisum eller genom att de kommer
från något av de många länder som är undantagna från kravet på visering. Om de på plats lyckas
etablera kontakt med en arbetsgivare och erbjuds en anställning måste de enligt dagens regelverk
lämna Sverige under tiden som Migrationsverket handlägger ansökan om arbetstillstånd. Man kan
givetvis tycka att en seriös arbetsgivare borde ha råd att vänta under den tidsperiod som
arbetstagaren väntar på att få sitt arbetstillstånd godkänt. Samtidigt tyder den beprövade
erfarenheten på att flertalet potentiella anställningar går om intet om arbetstagaren inte kan påbörja
anställningen inom kort tid.
Det är med denna kunskap i beaktande inte heller så förvånansvärt att vissa personer som egentligen
tagit sig till Sverige för att arbeta istället väljer att ansöka om asyl. Förklaringen till det finns i
regelverket. Personer som fått avslag på sin asylansökan, men som har ett arbete, är en kategori som
undantas från kravet på att ansökan om arbetstillstånd ska göras före inresan, så kallat spårbyte.
Även personer som har en pågående asylansökan får möjlighet att arbeta under tiden som
asylansökan prövas. Detta bör kunna förklara varför vissa länder där mycket få personer beviljas asyl
ändå tillhör de vanligaste ursprungsländerna för asylsökande. Exempel på sådana är Georgien och
Mongoliet, vars medborgare enligt Migrationsverkets statistik i hög utsträckning beviljas
uppehållstillstånd genom spårbyte.
Det är fortsatt viktigt att behålla ordningen där utländska medborgare som endast kan resa in i
Sverige genom att ha ett uppehållstillstånd måste vänta utanför Sverige tills tillståndet beviljas. Att
tillämpa denna ordning för samtliga, även de som har rätt att resa till Sverige på kortare besök,
framstår dock som förlegat i dagens värld som kännetecknas av stor internationell rörlighet. Det
skulle innebära ett enklare och mer förutsägbart regelverk för den som ansöker om arbetstillstånd
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om man inte tvingas återvända till hemlandet under Migrationsverkets handläggningstid, så att det
tydliggörs att man har rätt till arbetstillstånd så länge anställningsvillkoren lever upp till de krav som
lagstiftningen ställer upp. Givetvis kan krav ställas upp på att en individ som vistas i Sverige i väntan
på ett arbetstillstånd försörjer sig själv utan att på något sätt belasta offentliga bidragssystem.
I kombination med av Socialdemokraterna tidigare föreslagna åtgärder som en lista på säkra länder
vid prövning av asylansökningar, avskaffad möjlighet till spårbyte samt begränsning av
arbetskraftsinvandringen till låglöneyrken kommer detta förslag bidra till att förbättra ordningen på
svensk arbetsmarknad och även med största sannolikhet minska antalet asylansökningar. Om denna
förändring genomförs i kombination med att spårbyte avskaffas skickar lagstiftaren en tydlig signal
om att den som vill komma till Sverige för att arbeta är välkommen, men att man i sådana fall ska
ansöka om arbetstillstånd, inte asyl. Om regelverket inte längre gör arbetstillståndsreglerna mer
förmånliga för personer som varit asylsökande bör det rimligtvis leda till att främst personer som har
ett genuint behov av skydd och som har en välgrundad förhoppning om att beviljas asyl kommer
lämna in asylansökningar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

- Att en ansökan om arbetstillstånd ska få göras efter inresan till Sverige för den som
vistas i Sverige med tillstånd vid ansökningstillfället

att

- Att Solna arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till
distriktårskongressen

Adam Josefsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion C 2
Kontaktperson: Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se
Distriktsstyrelsen delar motionens bild av att det behöver bli ordning och reda på den svenska
arbetsmarknaden. Det motionären föreslår riskerar dock att förvärra situationen för de som många
gånger tvingas till en anställning i oseriösa företag där lönerna är låga och arbetsförhållandena är
usla. Vi kan idag se att personer som inte får arbetstillstånd stannar kvar och arbetar inom den svarta
eller gråa sektorn. Det sker i stor utsträckning redan idag, med personer som nekats asyl. Man vill
inte lämna landet utan stannar kvar och går under jorden. Exempel från till exempel Fair Play Bygg
som är ett projekt för att samordna och sammanställa tips om arbetsmarknadskriminalitet i
byggbranschen visar på ett stort utnyttjande av personer som nekats asyl. Dessa personer tvingas att
under många gånger slavliknande förhållanden tillåta sig att utnyttjas av skrupulösa arbetsgivare.
Distriktsstyrelsen tror att detta är fel väg att gå då det ytterligare riskerar att sätta människor i en
situation där de riskerar att utnyttjas av dessa arbetsgivare. Vi ska istället återinföra prövningen mot
arbetsmarknaden, arbetskraftsinvandringen ska vara styrd till de yrken där vi inte hunnit utbilda rätt
kompetens än och de ska ha schyssta villkor och löner. Vi ska också som motionären skriver avskaffa
möjligheten till spårbyte som också ofta tvingar personerna till oseriösa arbetsgivare.
Distriktsstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion C 2

D-Internationellt
D 1 Kapitalbeskattning i EU

Huddinge
EU-samarbete kring kapitalbeskattning för att stoppa ökande klassklyftor
I Socialdemokraternas partiprogram kan vi läsa att klassklyftorna beskär människors frihet.
Inkomstskillnaderna i Sverige har växt till de största på flera decennier. Den så kallade Ginikoefficienten, som mäter inkomstfördelning låg i Sverige 2018 på 0,27. På 1970-talet var den cirka
0,2. Den senaste uppgången drivs huvudsakligen av ökade kapitalvinster bland dem med allra högst
inkomst. Det handlar bland annat om finansiella kapitalvinster, det vill säga aktieförsäljning med
vinst.
Under de senaste 25 åren har den årliga tillväxttakten av kapitalinkomst i Sverige legat ett par
procentenheter över tillväxttakten på inkomster av arbete. Medan kapitalinkomsterna har ökat med
6,1 procent varje år 1991 - 2016, så har förvärvsinkomsterna samma period ökat med 3,9 procent per
år. Kapitalinkomsternas betydelse ökar alltså år för år.
Att inkomstskillnaderna ökar i västvärlden med kapitalinkomster som motor är en global trend.
Samtidigt är kapital idag mycket lättrörligt då vi lever i en alltmer globaliserad ekonomi. Denna trend
behöver motverkas men höjer vi kapitalskatter i Sverige förlorar vi kapital till andra länder. Därför
bör Sverige verka för en internationell lösning på detta problem.
Den internationella plattform vi främst har att verka i är EU. Ett golv för kapitalbeskattning inom EU
skulle hjälpa stater inom EU att motverka trenden med ökade inkomstskillnader. Samtidigt är EU en
tillräckligt stor ekonomi för att i sin tur ställa krav på omvärlden, exempelvis i samband med
förhandlingar om handelsavtal.
.https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/loner/ginikoefficient---internationellt/
https://fof.se/tidning/2018/4/artikel/darfor-vaxer-klyftorna-i-sverige
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kapitalinkomster-spar-pa-inkomstskillnader
Styrelsens utlåtande
Styrelsen för Huddinge arbetarekommun delar motionärens uppfattning att det föreligger en skillnad
mellan, dels kapitalskatten i EU-länderna som inte är av goda, dels att arbetsinkomster i Sverige
beskattas högre än kapitalet.
Som läget är i EU idag finns stora frågor inom och mellan länderna som berör beskattningen men
tiden är inte mogen för federal beskattningen men däremot ser vi inget hinder att EU beslutar om en
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minimiskattenivå. Detta kräver dock att frågan utreds såväl i Sverige som inom EU varför
motionärens yrkande är en god start i arbetet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ska verka för införandet av ett golv för
kapitalbeskattning inom EU
Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att anta motionen som egen
Partidistriktets utlåtande över motion D 1
Kontaktperson: Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att kapitalinkomster borde beskattas högre och
att vi också behöver ett internationellt samarbete om detta. Distriktsstyrelsen har begränsade
förhoppningar om att en miniminivå på kapitalskatter kommer hamna på en hög nivå, men tror ändå
att en sådan skulle kunna tvinga upp kapitalbeskattningen i några av medlemsländerna. Därför
föreslår distriktsstyrelsen att kongressen bifaller motionen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motion D 1

D 2 Motverka skattedumpning och skatteoptimering inom EU.

Solna
Europeiska unionens samarbetsfördjupning sedan 1980-talet har präglats av den nyliberala storm
som släckte socialdemokratins framgång. På inget annat område är det tydligare än på den
gemensamma skattepolitiken, eller rättare sagt brist på politik. Europeiska medlemsländer har
konkurrerat med varandra. Det har varit ett spel om vem som sänker skatten mest på kapitalet och
företag, samtidigt som skatteparadisen erbjudits möjligheten att sluka upp potentiella skatteintäkter
från respektabla länder som Sverige.
En rad EU-medlemmar är i själva verket etablerade skatteparadis som lever på skatteoptimering:
Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Malta, Cypern. Medan Nederländerna ständigt skryter
om att de har sunda offentliga finanser får man inte glömma att det sker på bekostnad av deras
grannar. Det bedöms att nederländska företagsskatteintäkter årligen kostar cirka 100 milliarder
kronor i förlorade skatteintäkter för övriga EU-medlemmar . EU-skattepolitiken kräver enhällighet i
ministerrådet, och EU-föredragen kan inte heller ändras utan enighet bland alla medlemsländer. Det
svåra juridiska läget har åberopats vid upprepade tillfällen av veliga politiker som en ursäkt för att
inte försöka ändra på detta. Ingenting görs åt läget, medan Sverige väntar tyst och snällt och hänvisar
till diskussionerna som pågår i OECD men som aldrig lär landa i någon avgörande förändring, så ökar
ojämlikheter i Sverige, i Europa och i hela världen.
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I boken Kapitalet och Ideologin förklarar den franska ekonomen Thomas Piketty tydligt att
skatteoptimering och skattedumpning inom EU kan avvecklas med hjälp av socialfederalism på
europeisk nivån.
Det enda som krävs är en kärna av motiverade 11–19 EU-länder som väger tillräckligt tungt
(däribland Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland). Dessa länder kunde gå samman i ett förstärkt EUsamarbete grunda en ”Europeisk Parlamentarisk Union” (EPU) inom EU-ramen. På så sätt kunde de
införa en gemensam beskattning på företag, höga inkomster, koldioxidutsläpp, samt förmögenhet.
Syftet blir inte att öka transfereringar mellan dessa länder (varje land ska behålla sina skatteintäkter
från den gemensamma beskattningen), utan att motverka skattedumpning, så att företag och
superrika inte ska kunna få länder att konkurrera med varandra.
Denna gemensamma beskattning skulle bestämmas inom ett nytt demokratiskt ramverk. Thomas
Piketty föreslår en europeisk församling som kunde bestå till mer än hälften av ledamöter från de
nationella parlamenten samt av EU-parlamentariker från de länder som valt att ingå i EPU. Dessa
länder skulle kunna kräva mer skattetransparens från andra länder, på samma sätt som USA krävde
transparens från Schweiz år 2010. Då hotade USA med att schweiziska banker inte längre skulle få
tillgång till den amerikanska marknaden om de inte blev mer transparenta.
Det krävs bara politisk vilja från utvalda EU-länder för att kunna genomföra ett socialfederalistiskt
projekt. Visst finns risken att EU-domstolen förklarar detta projekt som oförenligt med EUfördragen. I så fall kunde de 11-19 länderna villiga att satsa på projektet säga upp sitt medlemskap i
EU samtidigt och satsa helt på den parallella Europeiska parlamentariska unionen.
Detta skulle i praktik avliva den Europeiska Unionen som den ser ut idag och tvinga alla
medlemsländer som vill fortsätta i ett europeiskt samarbete att förplikta sig till att sträva efter fiskal,
social och miljörelaterad rättvisa. De resulterande nya europeiska fördrag kunde dessutom
möjliggöra hårdare åtgärder emot illiberala demokratier såsom dagens Ungern och Polen.
I boken Kapitalet och Ideologin förklarar också Thomas Piketty att socialdemokrati i ett enskilt land
enbart kan misslyckas på sikt i en global värld.
Sveriges Socialdemokratisk arbetarpartiet står därför inför ett vägval. Antingen kan SAP fortsätta gå
enligt mitten-och borgerliga partiernas önskemål att behålla en odemokratisk skatteordning i Europa.
Eller kan SAP ansluta sig till det sociala federalistiska projektet att motverka skatteoptimeringar och
skattedumpningar och visa politisk vilja i ledarskap för att motverka ojämlikheterna.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

1) att Socialdemokraterna verkar för att motverka skatteoptimeringar och
skattedumpningar inom EU.

att

2) Att Socialdemokraterna i Stockholms Län ställer sig bakom motionen och antar den
motionen som sin egen

att

3) Att Socialdemokraterna i Stockholms Län skickar motionen vidare till
partikongressen Samuel Gauvain, Dilan Zeki

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion D2
Kontaktperson: Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se
Motionären tar upp en relevant och komplicerad frågeställning. Är vi beredda att lämna ifrån oss det
nationella självbestämmandet över skattepolitiken för att förhoppningsvis kunna driva igenom vår
politik i ett större demokratiskt sammanhang?
Distriktsstyrelsen anser inte att Sverige ska överlämna någon möjlighet till EU att direkt beskatta
svenska medborgare, och heller inte att Sverige ska ändra det faktum att det idag krävs enighet i EU:s
ministerråd på skatteområdet. Detta eftersom Sverige har en relativt sett hög skattekvot och
realistiskt sett kommer det att vara mycket svårt att få övriga EU att lägga sig på en högre nivå än
detta genom majoritetsbeslut.
Däremot finns det frågor som ofta diskuteras i dessa sammanhang som distriktsstyrelsen ser mer
positivt på och som heller inte är en traditionell skatt.
En gränsjusteringsmekanism som gör att det läggs en extra "tullavgift på varor med stor
klimatpåverkan som inte producerats på anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandelssystem är ett
sådant exempel.
Sverige har också, både inom EU och inom OECD, ett offensivt arbete mot skatteundandragande som
distriktsstyrelsen anser ska fortsätta.
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen att avslå motionen. Motionen har behandlats vid
styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion D 2

D 3 Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud

Sundbyberg
För 72 år sedan utfärdade USA:s dåvarande president Harry S. Truman en order om
kärnvapenangrepp mot Japan. Innebörden av Trumans beslut var en kollektiv dödsdom för
befolkningen i två städer. Den första atombomben fälldes över den japanska staden Hiroshima den 6
augusti 1945. Mer än 100 000 människoliv släcktes omedelbart och de radioaktiva partiklar som
spreds har skördat tiotusentals liv i flera generationer sedan dess. Två dagar efter katastrofen i
Hiroshima detonerade den andra amerikanska kärnvapenladdningen över Nagasaki och orsakade
ytterligare 70 000 människors död och lade staden i ruiner.
Sedan Hiroshima och Nagasaki har kärnvapen utgjort ett ständigt närvarande hot mot
mänskligheten. Ett hot som befästes av årtionden av kapprustning under kalla kriget och som
eskalerat även efter terrorbalansens tid. I dag finns flera tusen kärnvapen varav ett inte ringa antal
står i beredskap för att kunna avfyras inom loppet av minuter. Många av dessa vapen har avsevärt
större sprängkraft än de som användes 1945. Förekomsten av ett ständigt överhängande
massförstörelsehot utgör ett kraftfullt hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens
stater.
Den 7 juli 2017 röstade därför 122 stater, vid ett sammanträde på FN:s högkvarter i New York,
igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen (A/CONF.229/2017/8 Treaty on the Prohibition of Nuclear
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Weapons). Sverige deltog aktivt under förhandlingarna och röstade även ja till avtalet som antogs
med stående ovationer. Sverige har dock, trots att man tillstyrkte avtalet, ännu inte skrivit under och
implementerat (ratificerat) avtalet för Sveriges del. Den 24 oktober 2020 meddelades att 50 stater
ratificerat konventionen vilket gör att den träder i kraft i januari i nästa år. Den svenska regeringen
meddelade att man kommer att ansöka om observatörsstatus, vilket är långt ifrån tillräckligt.
Avtalet innebär en tidigare oöverträffad möjlighet att ändra den internationella normen kring
kärnvapen och på sikt åstadkomma total kärnvapennedrustning. Det sluter samtidigt cirkeln med
förbud mot massförstörelsevapen och särskilt inhumana vapen.
Avtalet tar avstamp i de katastrofala humanitära konsekvenser som en kärnvapendetonation skulle
orsaka. Om ett kärnvapen kommer till användning igen finns det inget en stat eller internationell
organisation skulle kunna göra för att hantera de humanitära konsekvenserna. Det är helt enkelt
omöjligt för stater och humanitära hjälporganisationer att förbereda sig för ett kärnvapenkrig - en
insikt som bottnar i erfarenheterna från 1945, som vuxit fram i det internationella samtalet och
fastslogs vid den första konferensen om kärnvapnens humanitära effekter i Oslo 2013.
Vi socialdemokrater har en lång tradition av att verka för kärnvapennedrustning och gemensam
säkerhet. Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982 för sitt nedrustningsarbete och efter henne har
många socialdemokrater utfört avgörande arbete för att främja kärnvapennedrustning, inte minst
Inga Thorsson och Anna Lindh.
”De som bestämmer över kärnvapnens användning spelar inte bara med sina länders överlevnad. De
har också våra liv i sina händer. Därför måste vi andra, som inte har kärnvapen, göra vårt yttersta för
att hävda våra intressen och för att påverka kärnvapenmakterna att inse sitt ansvar också mot oss”,
sa Olof Palme under den socialdemokratiska partikongressen 1984.
2017 års Nobels fredspris tilldelades den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande,
ICAN för deras arbete med att rikta uppmärksamheten kring kärnvapnens katastrofala humanitära
konsekvenser och för deras banbrytande arbete med att få fram ett avtal som förbjuder dessa vapen.
”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans dårskap”,
skrev Alva Myrdal för över 40 år sedan i sin bok ”Spelet om nedrustningen ”. Hennes slutsatser efter
tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar mellan USA och Sovjet, var att dessa inte var ärligt
menade, utan i stället ett spel, en ömsesidigt överenskommen kapprustning. Hon var förtvivlad över
att människor runt om i världen vant sig vid att leva vidare, så obekymrade av den ständigt ökande
risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla och vår civilisation.
Situationen är inte bättre idag. Idag står Doomsday Clock på två minuter före midnatt i Bulletin of the
Atomic Scientists. Dess läge har sedan 1947 varit ett sätt för vetenskapsmännen att bedöma risken
för ett kärnvapenkrig och därmed för utplåning av den mänskliga civilisationen. Inte sedan 1953 har
de bedömt risken så stor som idag. Sammanbrotten av vapenkontrollöverenskommelser - som INFavtalet, mellan Washington och Moskva, och hoten från Trump-administrationen om att även säga
upp Startavtalet är två skäl. Spänningarna mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan och mellan
Nordkorea och USA höjer konfliktnivån ytterligare och gör situationen så extremt osäker och farlig.
Den globala uppvärmningen, med dess risker för livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och
flyktingströmmar, kommer oundvikligen att leda till svåra konflikter. Det är i det perspektivet vi ska
se tillkomsten av konventionen om kärnvapenförbud.
Socialdemokratin måste ta vara på det handlingsutrymme som nu finns för att realisera
målsättningen om en kärnvapenfri värld. Det är vi skyldiga kommande generationer.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna ska verka för att Sverige signerar och ratificerar FN:s
kärnvapenförbud.

Anna Sundström
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-11, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion D 3
Kontaktperson: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se
Sverige har en lång tradition av att arbeta för nedrustning av såväl konventionella liksom
massförstörelsevapen. De senaste decennierna har många framsteg gjorts med förbud mot såväl
minor, biologiska och kemiska vapen. Trots detta ser vi fortfarande att arbetet för en total
kärnvapennedrustning gått alltför långsamt.
En självklar utgångspunkt för socialdemokratisk nedrustningspolitik är en kärnvapenfri värld – kring
detta råder inget tvivel. Alla åtgärder som har förutsättningar att bidra till att föra världen närmare
detta mål ser vi socialdemokrater som värda att pröva på allvar.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför höjt ambitionsnivån efter flera år av stagnation
under den förra borgerliga regeringen. Redan 2015 antogs den humanitära utfästelsen av FN:s
generalförsamling, en utfästelse som klargjorde just de humanitära konsekvenserna av ett
kärnvapenanfall och uppmanade till stöd för förbud mot kärnvapen. Sverige stödde förslaget som
röstades igenom med bred majoritet.
Kunskap om kärnvapen och effektiva metoder för nedrustning är centralt för att Sverige ska kunna
spela en stark roll i det globala nedrustningsarbetet. Därför välkomnar distriktsstyrelsen att Sverige
en inrättar ett svenskt kunskapscentrum om kärnvapennedrustning. Ett kunskapscentrum om
kärnvapennedrustning med säte i Sverige säkrar att svensk kunskap förstärks och uppdateras på flera
områden och ger samtidigt en både mångsidig och långsiktig kompetens. Det bidrar till att öka
kunskapen brett, såväl hos diplomater och politiker som hos studenter, civilsamhälle och media.
Sverige främjar inrättandet av ett internationellt nedrustningssekretariat om kärnvapen. Det är ett
steg åt rätt håll. Det finns behov av att förbättra möjligheterna att säkerställa uppföljning av de
åtaganden som görs vid NPT:s översynskonferenser. och distriktsstyrelsen ser positivt på att
regeringen främjar bildandet av ett internationellt FN-sekretariat om nedrustning, som har till uppgift
att följa efterlevnaden av nedrustningslöften i NPT. Många har genom åren beklagat bristen på ett
nedrustningssekretariat och detta var en av Blix-kommissionens rekommendationer 2006.
Sverige deltog i FN-förhandlingarna om konventionen på ett konstruktivt sätt och sökte aktivt, men
förgäves, åtgärda ett antal brister i konventionsutkastet. Det rörde inte minst konventionens relation
till icke-spridningsfördraget (NPT), avsaknaden av tydliga definitioner samt otillräckliga möjligheter
att kontrollera efterlevnaden. Dessa svagheter i konventionens utformning består.
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Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen, men ser samtidigt bristerna med nuvarande
konvention och föreslår därför en tilläggsattsats om att socialdemokraterna ska fortsätta arbeta för
att Sverige ska kunna skriva under FN-konventionen om ett kärnvapenförbud.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion D3

att

Socialdemokraterna ska fortsätta arbeta för att Sverige ska kunna skriva under FNkonventionen om ett kärnvapenförbud.

D 4 Bistånd är inte välgörenhet. Det ska vara en hjälpande hand UPP!

Haninge
Enskild motion
Sveriges bistånd idag. Sveriges internationella bistånd består av 1) humanitärt bistånd som är ett
akut stöd i nödsituationer, och 2) utvecklingssamarbete som riktas till civila samhället och statliga
myndigheter i ett visst land. Statens utgift för internationellt bistånd motsvarar 1% av
bruttonationalinkomsten (BNI), vilket är 0,3 procentenheter högre än det finansiella målet som FN
har satt upp för sina medlemmar. För budgetåret 2020 motsvarar den svenska statens utgift över 52
miljarder kronor, dvs. ca 5 000 kronor/invånare. 46 miljarder av biståndsramen är avsett för
internationellt bistånd vars mål är ”… att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för
människor som lever i fattigdom och förtryck…”. Medlen går genom svenska aktörer och
internationella organisationer till stöd av ett antal mottagarländer, som Riksdagen och regeringen
har prioriterat. De används för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling,
bättre miljö, effektivare energianvändning, fred och säkerhet, god hälsa, utbildning, forskning,
humanitära insatser mm. Men…
… bidrar vår generösa biståndspolitik till måluppfyllelse, när det i många fall går till korrupta regimer,
som gör allt för att hålla sig kvar vid makten år efter år, decennier efter decennier?
… kan vi vara stolta över vår generösa biståndspolitik, när en del av skattebetalarnas medel går till
regimer, som fängslar och straffar människorättsaktivister?
… ska vi vara nöjda med vår generösa biståndspolitik, när våra skattebetalares medel går till regimer,
som kväver yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet?
… ska vi fortsätta stödja regimer, som sätter homosexuella i fängelse, bara för att de är
homosexuella?
Svaret är enkelt. Vår generösa biståndspolitik bidrar i många fall inte till att skapa förutsättningar för
bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Den bidrar tyvärr till att
hemska, korrupta regimer fortsätter förtrycka dessa människor.
Sveriges nya biståndspolitik ska vara… ”I statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god
hushållning iakttas”, står det i budgetlagen 2011:203. Att använda våra skattebetalares pengar för att
stödja regimer som förtrycker sina medborgare är emot målet för Sveriges biståndspolitik, och det är
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knappast i linje med budgetlagens krav. Skattebetalarnas pengar ska istället användas på rätt sätt och
för rätt och relevanta ändamål. Och det gäller även vår biståndspolitik, som ska fortsätta vara
generös, men endast mot dem, som verkligen satsar på att skapa förutsättningar för bättre
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Mot denna bakgrund yrkar jag:
Att

Sveriges biståndsram ska motsvara högst 0,7% av BNI/år; n Att det humanitära
biståndet inte minskas, utan ökas på sikt;

Att

Sveriges bistånd endast får gå till länder, vars regering och parlament verkligen satsar
på demokratiska reformer genom cementering av: a) system för fria och rättvisa
allmänna val; b) yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet;
c) förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder;

Att

vår nya biståndspolitik ska ersätta dagens ”bidrag utan krav” med ”konkurrens om
svenska skattebetalares medel”, dvs. att potentiella mottagare får konkurrera om våra
biståndsmedel, och deras ansökan ska utvärderas mot bl.a. internationella
överenskommelser och konventioner om fri- och rättigheter, icke-diskriminering,
antikorruption, jämställdhet mm;

Kameran Khudur, Haninge, 9 oktober 2020
Utlåtande över motion D3 Bistånd är ingen välgörenhet. Det ska vara en hjälpande hand UPP!
Styrelsens föredragande: Jaan Ungersson, internationell kontaktperson
Arbetarkommunen är överens med motionären om såväl att bistånd ska vara en hjälpande hand upp
som att hög effektivitet och god hushållning ska iakttas och eftersträvas i statens verksamhet.
Det svenska biståndet går i dag genom många kanaler. Förutom det som slussas genom olika svenska
organisationer finns Sverige med som finansiär av bistånd genom FN, EU och Världsbanken. Det
gäller såväl utvecklingsbistånd som humanitärt bistånd vid olyckor och katastrofer. Det övergripande
målet för det svenska biståndet är att skapa bättre villkor för människor som lever i fattigdom och
förtryck och att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. För socialdemokraterna har det under lång
tid varit en självklarhet att välståndet i världen måste både öka och fördelas rättvist. I det arbetet är
utvecklingsbiståndet en nyckelfaktor. Det stöd som går till organisationer och politiska partier som
ofta under svåra förhållanden och risk för repressalier i sina länder kämpar för demokrati mot
korrupta regimer är också effektiv hjälp för att bekämpa fattigdom och förtryck och att bistå i
kampen mot klimathotet. Om det svenska biståndet skulle begränsas till endast länder som verkligen
skapar förutsättningar för bättre levnadsvillkor för 22
människorna skulle mycket av den kampen bli utan stöd. Det humanitära biståndet är i hög grad styrt
av händelser och till för att oberoende av var i världen klara insatser för att rädda liv, lindra nöd och
kunna bibehålla mänsklig värdighet för människor som drabbats av katastrofer eller väpnade
konflikter
Med tanke på den breddning med kostnader för mottagande av asyl- och skyddsökande som nu ska
täckas från biståndsbudgeten är det rimligt att Sverige står fast vid enprocent-målet för biståndet.
Att så som motionären föreslår sänka ambitionen till 0,7% av BNI skulle hota att allvarligt skada även
nu pågående bra svenska demokrati- och utvecklingsprojekt.
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Redan i dag görs det kraftiga avvägningar om vilka länder och vilka biståndsprojekt Sverige ger stöd
till. Att som motionären förordar skapa någon form av ”biståndsmarknad” skulle snarare försämra än
förbättra möjligheten för Sverige att styra biståndet dit vi menar att den gör mest nytta.
OECD har i sin utvärdering av det svenska biståndet gett högsta betyg. Dess biståndskommitté DAC
konstaterar att det svenska biståndet är såväl generöst som ambitiöst och skickligt genomfört.
Arbetarekommunstyrelsen föreslår
att motionen skickas till distriktskongressen 2021 som enskild.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Sveriges biståndsram ska motsvara högst 0,7% av BNI/år; att det humanitära biståndet
inte minskas, utan ökas på sikt

att

Sveriges bistånd endast får gå till länder, vars regering och parlament verkligen satsar
på demokratiska reformer genom cementering av: a) system för fria och rättvisa
allmänna val; b) yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet;
c) förbud mot diskriminering pga kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder;

att

vår nya biståndspolitik ska ersätta dagens ”bidrag utan krav” med ”konkurrens om
svenska skattebetalares medel”, dvs. att potentiella mottagare får konkurrera om våra
biståndsmedel, och deras ansökan ska utvärderas mot bl.a. internationella
överenskommelser och konventioner om fri- och rättigheter, icke-diskriminering,
antikorruption, jämställdhet mm;

Kameran Khudur, Han
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-26, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion D 4
Kontaktperson: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se
Distriktsstyrelsen delar inte motionärens uppfattning att Sverige ska skrota enprocentmålet för
biståndet och sänka till 0,7 procent av BNI. Detta är inte en ansvarsfull politik i en tid med stora
internationella utmaningar, inte minst har Coronapandemin visat, att biståndet behövs mer än
någonsin. Om vi inte är redo att ta vår del av ansvaret för vår omvärld är det bara en tidsfråga innan
problemen kommer till oss i form av ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, klimat- och krigsflyktingar,
nya pandemier och våldsbejakande extremism.
Vi Socialdemokrater står upp för enprocentmålet. Sverige har en lång tradition av ett generöst och
ambitiöst bistånd och är en av världens största biståndsgivare per capita. Bistånd är en viktig del i att
göra det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck. Vi står fast vid enprocentmålet
som innebär att Sverige lägger cirka en procent av BNI på internationellt utvecklingssamarbete.
Vi socialdemokrater vill att alla politikområden ska samverka för att nå en hållbar utveckling i
världen. Bistånd kan vara en katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett sätt
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att bekämpa korrumperade odemokratiska styrelseskick. Samstämmighet inom och mellan
politikområden är avgörande för att målen för biståndet kan nås.
Distriktsstyrelsen anser att minst 50 procent av biståndet ska gå till satsningar för kvinnor och barn.
Arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet har länge varit en hörnsten i vår
politik. Att rikta biståndet till kvinnor stärker deras ställning men är också ett effektivt sätt att
bekämpa fattigdom, förtryck, främja utveckling och åstadkomma hållbar förändring. Ökad
jämställdhet ger minskad fattigdom.
Vi Socialdemokrater främjar de mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet. De mänskliga
rättigheterna är universella, odelbara och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella
fri- och rättigheter förutsätter och förstärker varandra. Demokrati och mänskliga rättigheter är
grundläggande i utvecklingssamarbetet. Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar eller hunger
utan också om brist på makt och möjligheter.
Vi Socialdemokrater stödjer civilsamhälles organisationers rätt att verka oberoende av makthavare.
De bidrar till demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter, minskad fattigdom och stöd
vid humanitära katastrofer. Att stödja arbete för ett starkt civilsamhälle har blivit än mer viktigt i den
tid vi lever i nu, när allt fler länder visar på en tillbakagång i demokratin och organisationer över hela
världen vittnar om att de begränsas i sitt arbete genom nya restriktiva lagar, eller genom hot och
påtryckningar.
Distriktsstyrelsen anser att Sverige ska fortsätta fokusera på institutionsbyggande. Ett fungerande
och rättssäkert samhälle som medborgarna känner förtroende för kan bara skapas av människor i
detta samhälle. Utvecklingssamarbetet kan bidra genom stöd till uppbyggnad av
samhällsinstitutioner och institutionella ramverk. Det gäller allt från kontraktsrätt och lagfartssystem
till skattemyndigheter, parlament, revisionsfunktioner och hela rättsväsendet.
Distriktsstyrelsen ser därför inte skäl att begära att ytterligare åtgärder vidtas i enlighet med
motionärernas förslag. Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion D 4

E-Jämlika Livschanser
E 1 Vigselrätt utan diskriminering
Nacka
I Sverige är det möjligt att ingå samkönade äktenskap borgerligt sedan 2009. I skrivande stund är det
27 länder i världen som tillåter samkönade äktenskap. Kampen inför det beslutet var lång och ett
stort steg togs. Vi är dock inte färdiga.
I Sverige är det 34 församlingar som har vigselrätt. Vigselrätten möjliggör att en ceremoni i
församlingen också direkt blir juridiskt bindande. Andra samfund som inte har vigselrätt i Sverige kan
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utföra icke-juridiska vigselceremonier som kräver ett komplement för att bli giltigt, till exempel
genom vigsel i stadshus.
Många samfund fortsätter vägra att viga samkönade par. När SVT i somras ställde frågan till dessa var
det bara 5 av 34 som svarade att de viger personer av samma kön.
Kampen för att alla ska få vara den de vill och älska den de vill har pågått länge. Ändå tillåts
fortfarande denna diskriminering i juridiskt bindande avtal i Sverige. Det är dags att vi sätter ner
foten för vilket samhälle vi vill leva i.
Samfund som nekar vigsel för två personer på grund av deras kön kan förstås hålla ceremoniella
vigslar, men bör inte ha rätt att utföra juridiskt bindande vigslar.
Mänskliga rättigheter måste väga tyngre i vårt samhälle. Vi ska arbeta för att motverka strukturer där
människor indirekt diskrimineras och vi kan aldrig acceptera att personer direkt diskrimineras.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna ska arbeta för att samfund med vigselrätt inte får diskriminera par
på grund av sexuell läggning, kön eller könsidentitet.

att

Socialdemokraterna verkar för att rätten att få viga förutsätter att acceptera att viga
samkönade par.

att

Socialdemokraterna ska arbeta för att utreda befintliga samfund och att dra tillbaka
vigselrätten för de samfund som vägrar utföra vigsel på grund av parets sexuella
läggning, kön eller könsidentitet.

att

Motionen skickas till Stockholms läns Socialdemokratiska riksdagsgrupp

att
Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen till partikongressen 2021.
Khashayar Farmanbar
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion E 1
Kontaktperson: Lars Bryntesson lars.bryntesson@sll.se
Distriktsstyrelsen instämmer helt och fullt i att det måsta vara varje människas okränkbara rätt att få
älska den hen själv vill, och att detta ska markeras på alla samhällsområden där det är möjligt. Rätten
att få ingå äktenskap med en person av samma kön är en grundläggande del av detta, och något som
vårt parti verkat för sedan länge, såväl inom lagstiftande församlingar som genom våra
representanter inom Svenska kyrkan och i andra sammanhang. Det är en kamp som under senare
årtionden varit framgångsrik, men där våra idéer idag hotas av såväl internationella som nationella
strömningar, ofta med anknytning till nationalism och populism. Mot den bakgrunden finns det idag
också anledning att tydligt markera vår grundläggande syn i dessa frågor och ytterligare flytta fram
positionerna, i den riktning motionen strävar.
Först lite kompletterande bakgrundsfakta när det gäller rätten att förrätta vigsel:
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Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelserna. Detta sker vanligtvis efter nomineringar från
kommunerna (kommunfullmäktigebeslut) i resp lön.
Därutöver kan olika trossamfund ges vigselrätt utifrån lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel
inom trossamfund. Kammarkollegiet är den myndighet som fattar beslut om att ge trossamfund
tillstånd att förrätta vigsel. Om trossamfundet får vigselrätt innebär det att samfundet kan ansöka
om att en präst, eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet, förordnas till
vigselförrättare. För att en vigsel inom ett trossamfund ska vara juridiskt giltig och kunna registreras
av Skatteverket måste vigselförrättaren vara förordnad av Kammarkollegiet.
Det finns alltså två steg i processen, först att godkänna trossamfund, därefter att godkänna person. I
samband med att Kammarkollegiet förordnar en vigselförrättare säkerställs att dessa har nödvändiga
kunskaper för uppdraget. Myndigheten genomför även kunskapskontroller om bland annat hur en
vigsel ska gå till.
I januari 2021 fanns det 39 trossamfund som har fått vigselrätt av Kammarkollegiet och som kan
förrätta juridiskt giltiga vigslar som ska registreras hos Skatteverket. Utöver Svenska kyrkan finns det
alltså ytterligare 38 samfund av olika storlek och karaktär. För att ett trossamfund ska kunna få
tillstånd att förrätta vigsel ska trossamfundet ha en varaktig verksamhet och en organisation som
klarar av att tillämpa den svenska lagstiftningens bestämmelser om vigsel. Svenska kyrkan i utlandet
har också ett antal utlandskyrkor med rätt att utfärda äktenskap i enlighet med svensk lag.
Distriktsstyrelsens bedömning:
För att uppnå det motionen avser finns det anledning att överväga huruvida kravet ska ställas på
trossamfundet (för rätten att nominera vigselförrättare) eller gentemot de enskilda vigselförrättarna.
Det senare skulle innebära att resp trossamfund skulle uppmanas att endast nominera
vigselförrättare som accepterar att viga samkönade par. Distriktsstyrelsen har kommit till slutsatsen
att det finns anledning att bifalla de två första att-satserna, och menar att stora steg därmed tas i den
riktning motionen avser.
Distriktsstyrelsen ställer sig däremot mer tveksam till den tredje att-satsen. Dels innebär den viss
sammanblandning av rollerna mellan trossamfunden som organisation (med rätt att nominera) och
vigselförrättaren som person (med rätt att viga). En utredning av det slag motionen förespråkar
riskerar att missa målet, och istället piska upp helt fel typ av stämningar i samhället. Vår bedömning
är att de två första att-satserna bättre, och i tillräcklig utsträckning, för frågan om rätten till
samkönad vigsel framåt.
Distriktsstyrelsen menar vidare att motionen, jämte detta yttrande, kan lämnas över till länets
riksdagsgrupp. Däremot bör frågan om distriktets motioner till partikongresser prövas samlat och
med krav på mer heltäckande argumentation. Därmed bör den femte att-satsen avslås.
Mot denna bakgrund föreslås kongressen besluta att bifalla de två första att-satserna samt den fjärde
att-satsen. Den tredje att-satsen samt den tredje och femte att-satsen föreslås avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att

bifalla att-sats 1,2, 4
avslå att-sats 3, 5
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E 2 Jämlikhetslöftet

Norrtälje
Enskild
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika samhället där
alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska socialdemokraternas
framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den nordiska modellen. Genom en solidarisk
och jämlik finansiering av en generell välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest
jämlika och konkurrenskraftiga land.
Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och omvärlden. I
Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de senaste fyrtio åren. Våra samhällen
slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut. Under denna period har
arbetsrätten luckrats upp, fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och
arbetslöshetsförsäkringen urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden.
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare på alla
andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när
kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den
tiondel med störst inkomster med mer än dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta
förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som äger
företag och fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet.
Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar och
marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och resursallokering dit
behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att allmännyttan måste drivas på
marknadsmässiga grunder har gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker segregationen
även inom skolan och sjukvården. Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka jämlikheten
har steg för steg avskaffats.
Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av växande klyftor.
Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist trots hög arbetslöshet hotar
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den ojämlika ansvarsfördelningen i
flyktingmottagandet belastar kommunernas redan ansträngda ekonomi. Tiden det tar för nyanlända
att få ett första jobb är mycket längre än perioden kommunerna får statlig ersättning för
etableringen. Behoven finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt förmögna
individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning.
Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter investeringar i det
gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden, ekonomisk trygghet för sjuka och
arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas bort och skolsegregationen motverkas.
Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars
rikedomar ökat lavinartat måste bidra mer till den generella välfärden.
En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och goda
arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De som är nya på
arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och funktionssätt. Ingen ska
behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl.
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Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet i omställning.
För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att lönenivåer sänks när arbetare blir mer
desperata efter en inkomst måste ersättningsnivåerna och taken i arbetslöshetsförsäkringen och
sjukförsäkringen höjas.
Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den som är
arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering
eller deltagande i arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan måste reformeras bort.
Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring hälften av sin lön i
pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom. Därför måste inbetalningarna
till pensionssystemet kraftigt öka. Den allmänna löneavgiften bör fasas ut för att finansiera
förstärkningar av socialförsäkringssystemet och höjda pensioner.
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika kommuner har
idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och ingen
arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som aktier och fastighetstillgångar måste öka om
välfärden ska finansieras, ges högre ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer
jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga
sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig.
För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste skolan bli mer
jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med eftergymnasiala studier. För att
flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet inte ska bli en kommunal olägenhet behöver
statens ekonomiska åtagande förlängas. Idag är förutsättningarna för barns språkutveckling alltför
olika beroende på om barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett problem att barn med ett
stort behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra barn eller i värsta fall inte alls.
Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig oavsett föräldrarnas ekonomi. Det
skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar hemma med sina barn eftersom de då kan
delta i verksamheter som stärker språk och och integration.
Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och antagningskriterier
skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration. Långsiktigt måste våra städer bli mindre
segregerade genom nybyggnation som bidrar till blandade upplåtelseformer och
stadsbyggnadsprinciper som ökar sammanhållningen.
Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det är särskilt viktigt
när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag skulle minska social
snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken.
Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får vid födseln, så ska
du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har socialdemokratin lyckats åstadkomma
förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att socialdemokratin kraftsamlar bakom ett jämlikhetslöfte.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
Vi föreslår kongressen besluta
att

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

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

att

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

att

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

att

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

att

Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning.

att

Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt.

att

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

att

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

att

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

att

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

att

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

att

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

att

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

att

motionen antas som sin egen.

att

motionen skickas till partidistriktets årskongress.

att

motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021.

Henning Larsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion E 2
Kontaktperson: Lars Bryntesson lars.bryntesson@sll.se
Distriktsstyrelsen noterar att motionären tagit ett mycket omfattande samlat grepp som innefattar
allt från frågor kring utbildningssystem, arbetsmarknad, boende och pensioner till samhällsplanering
för gång-, cykel och kollektivtrafik och flyktingmottagande, samt däremellan också centrala frågor
kring skattesystemet och EU-samarbetet. Vi ser i stora delar av motionen en god argumentation som
knyter an till stabila socialdemokratiska värderingar och idéer, men noterar också att Norrtälje
Arbetarekommun avslagit motionen, och skickat in den som enskild.
Distriktsstyrelsen har stor förståelse för Norrtälje Arbetarekommuns behandling av motionen, och
delar bedömningen att det inte är möjligt att ställa sig bakom motionen i sin helhet, även om det
finns många goda argument i dem. En stor del av de sakförslag som läggs i motionen är dock sådana
att de helt eller till största delen överensstämmer med den politik som vi Socialdemokrater redan
står för och i flera avseenden genomför eller driver redan idag. Att gå igenom alla dessa var för sig är
ett så omfattande arbete att det skulle krävas ett gediget utredningsarbete för att behandla dem på
ett heltäckande sätt. Dessutom hade motionen behövt delas upp och behandlas inom en rad olika
politikområden, för att därmed få diskussion om varje förslag satt i sitt sammanhang och tillsammans
med andra motioner på resp. område. Detta har inte varit möjligt.
Mot denna bakgrund har distriktsstyrelsen valt att behandla motionen samlat under rubriken
"jämlika livschanser", och föreslå kongressen att anse samtliga att-satser med sakförslag för
besvarade, med hänvisning till befintlig politik samt pågående andra processer, bl a
utredningsarbete. Däremot bör förslaget om att sända motionen vidare till partikongressen avslås.
Sammanfattningsvis föreslår distriktsstyrelsen att att-satserna 1-14 anses besvarade, att att-satserna
15-16 betraktas som ej behandlingsbara av kongressen samt att att-sats 17 avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 15, 17.

att

anse att-sats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 16 besvarad.

att

anse motionen i sin helhet besvarad, vad avser att-satserna 1-14 att betrakta attsatserna 15-16 ej behandlingsbara

F-Kunskapsskola
F 1 En skola för framtiden

Järfälla
Den svenska skolan klarar inte längre jämlikheten. Skillnaderna i förutsättningar är för stora både
mellan och inom kommuner. Kanske är lokalt huvudmannaskap den bästa modellen, men
Socialdemokraterna har idag inte svaret på hur vi löser den bristande jämlikheten.
Skolans grundläggande uppdrag är att alla barn ska kunna nå sin fulla potential, klara kunskapsmålen
och få rätten till utbildning fullt ut tillgodosedd.
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Skolan är också en arena för att motverka utanförskap, ge barnen framtidstro och rusta dem till
samhällsmedborgare som blir bärare av både individens som samhällets gemensamma ansvar om
våra rättigheter och skyldigheter.
Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar från olika hemförhållanden, socioekonomiska,
kulturella livsvillkor och med funktionsvariationer möts. Skolans byggstenar om barns lärande och
utveckling hämtar vi från vetenskapen och beprövad erfarenhet.
Idag har vi ett utvecklat segregationsskapande skolsystem. Den enskilt viktigaste faktorn för elever
att klara skolan, är till stor del att föräldrarna är födda i Sverige och har eftergymnasial utbildning.
Ens föräldrars förutsättningar ska inte avgöra hur en elev klarar sin skolgång, socialdemokratin måste
säkerställa att samhället kompenserar.
Skolsegregationen börjar i de tidiga skolåldrarna. Den följer med när valet av gymnasieskola sker.
Vilket blir naturligt eftersom elever med höga meritvärden söker sig till skolor med höga
intagningspoäng och tvärtom för elever med låga meritvärden. Förlorare är eleverna. För vi vet att en
blandad elevsammansättning ger alla elever bättre förutsättningar att lämna skolan med godkända
betyg, och i en förlängning förlorar hela samhället. Sverige klarar inte att bryta skolsegregationen om
dagens skolvalsystem får fortsätta.
Elevpengen gör att skolornas förutsättningar att klara sitt uppdrag blir orättvis. Många skolor i
områden med socioekonomiska utmaningar saknar idag nödvändiga resurser. Resursstarka föräldrar i
dessa områden placerar, tack vare det fria skolvalet, sina barn i andra skolor, oftast friskolor.
Friskolor tillämpar i regel kösystem, vilket också medför att elever som bor nära friskolan och inte
stått i kön, inte får plats på skolan, Skolan i de socioekonomiskt svaga områdena dräneras på
studiemotiverade elever.
Att leva upp till skollagens krav om likvärdighet är svårt med det skolsystem vi har idag. Det fria
skolvalet med kötid, systemet med elevpeng och att många friskolor är aktiebolag, vilket visat sig
sekretessbelägga avgörande uppgifter. Ska vi kunna jämföra skolor måste också kunna ställa samma
krav på skolorna om redovisning av klasstorlek, betyg, andel och lärarbehörighet. All
skattefinansierad verksamhet ska vara transparant och borde redovisas. Skolan bör omfattas av
offentlighetsprincipen.
Sverige är ensamt om att tillåta vinster i välfärden generellt och i skolan. Skattepengar försvinner
genom aktieutdelningar och från den lagstadgade verksamheten, utdelningarna behöver vi istället till
att anställa fler lärare, skapa mindre klasser och säkerställa kompetensutveckling för lärarna.
Främst för att våra barn och ungdomar ska lyckas och för att göra läraryrket mer attraktivt.
Sverige har idag för låga resultat i internationella kunskapsjämförelser. Idag är en tredjedel av lärarna
obehöriga med lägst behörighet på friskolor och skolor i socioekonomiskt svaga områden.
Vi måste utbilda fler behöriga lärare om vi ska få en bättre skola. Antalet sökande till
lärarutbildningarna är långt ifrån behoven. Sverige måste hitta lösningar på lärarbristen eftersom
utbildade läraren är en förutsättning för att stärka skolan. Flera av Sveriges obehöriga lärare borde
erbjudas lärarutbildning under arbetstid, en fungerande modell finns på Högskolan Dalarna. Vidare
behöver även lärare ges rätt till kompetensutveckling under arbetstid för att utveckla sin
undervisning.
Huvudmannaskap
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Mer statlig styrning av skolan har varit på tapeten länge nu. Konsensus verkar råda om att staten
behöver ta ett större ansvar, oklarheten är i hur stor omfattning. Socialdemokratin behöver sätta ner
foten i gränslandet mellan statligt ansvar och det kommunala självstyret. Idag har vi inte valt väg.
Utan att utreda fördelar och nackdelar med statligt huvudmannaskap på nytt kommer vi inte kunna
landa i ett ställningstagande.
I mycket stora delar av Sverige går gymnasieelever ej i skolan i den kommun de bor i. I mindre
kommuner på landsbygd finns inte underlaget. I storstadsområden söker sig många till skolor i andra
kommuner bland annat för att en specifik inriktning eller program finns där. Modellen med
kommunalt huvudmannaskap är förlegat när en majoritet av kommunens invånare i gymnasieålder
studerar i en annan kommun.
Vi menar att gymnasieskolans huvudmannaskap bör utredas med både statligt och regionalt
huvudmannaskap. I Stockholmsregionen är detta genom samarbete och regional skolpeng redan i
praktiken en realitet, dock utan gemensam styrning och brist på kompensatoriska verktyg.
Kommunala och privata utförare är fortfarande möjligt inom både grund- och gymnasieskolan med
ett förändrat huvudmannaskap men med ett större statligt/regionalt ansvar för jämlikhet och
lönepolitik. Att utjämna skillnader i elevers förutsättningar måste vara målet vid en eventuell
förändring av styrningen.
En stor risk med ett förändrat huvudmannaskap kan beroende på modell bli det demokratiska
inflytandet. En skola som idag hotas av nedläggning skapar ofta lokal debatt. En skola som inte lever
upp till kraven resulterar ofta i lokalt ansvarsutkrävande. Hur säkerställer vi vid en reform av skolan
det fortsatta demokratiska ansvarsutkrävandet, det behöver utredas.
Gymnasieskolan
Idag är avhoppen stora redan under första gymnasieåret vilket skapar utanförskap för dessa unga
medborgare. Samtidigt konstaterar vi att långtidsarbetslösheten är störst i grupper utan
gymnasieutbildning. Gymnasieskolan bör göras obligatorisk. Både praktiskt och teoretiskt inriktade
gymnasieutbildningar måste få en mycket närmare koppling till arbetsmarknaden med större del
praktik och möjligen lärlingsinslag.
Samtidigt var det borgerliga avskaffandet av möjligheten till högskolebehörighet på praktiska
gymnasieutbildningar en katastrof för ungas valfrihet och det livslånga lärandet. Där kan vi inte
hamna igen.
Med bakgrund i ovanstående föreslår Järfälla socialdemokratiska arbetarekommun partidistriktets
årskongress besluta:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

utreda statligt huvudmannaskap för grundskolan.

att

utreda statligt eller regionalt huvudmannaskap för gymnasieskolan

att

utredningsförslag om förändrat huvudmannaskap även innehåller förslag på
skatteväxling mellan stat, primär- och sekundärkommun.

att

vid skifte av huvudmannaskap för grundskola och gymnasieskola föreslå nytt regelverk
för demokratiskt inflytande.
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att

samtliga skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen oavsett driftsform.

att

på nytt utreda vinstförbud och utdelning till ägare av skolor.

att

utreda stopp för etablering av skolor i aktiebolagsform.

att

religiösa friskolor förbjuds.

att

ge skolans Myndigheter stärkta möjligheter att utfärda viten och bättre möjlighet att
stänga skolor som ej lever upp till regelverk och skolplan.

att

utreda förändring av skolvalet med syfte att bättre fördela elever inom ett geografiskt
område för att gynna likvärdighet och integration.

att

utveckla vidareutbildning av obehöriga lärare genom delvis betald lärarutbildning

att

utreda gymnasieutbildningar med lärlings profil men med möjlighet till
högskolebehörighet

att

utreda förutsättningarna för den med akademisk utbildning att enklare kunna
komplettera sin utbildning för att bli behörig lärare

att

gymnasieskolan blir obligatorisk.

att

Stockholms Läns partidistrikt ställer sig bakom motionen inför den nationella
partikongressen.

Järfälla AK
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion nummer F1
Kontaktperson: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se
Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Distriktsstyrelsen delar
motionärens ingång att framtidens skola ska vara en jämlik skola. Det är styrelsens bedömning att
flertalet av motionens förslag ligger mycket väl i linje med den skolpolitik som Socialdemokraterna
driver, kongressen slagit fast, och som den S-ledda regeringen och Riksdagsgruppen arbetar med att
få stöd för i Riksdagen.
Socialdemokraternas mål är att skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på både bildning och
utbildning, öppet och tillgängligt för alla. För att lyckas med det behöver svensk skola bli mer jämlik
och likvärdig. Alla skolor måste vara bra skolor, och alla elever mötas av höga förväntningar, skickliga
lärare och arbetsro. Trenden med sjunkande skolresultat har brutits och istället vänt uppåt de
senaste åren, men ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver ojämlikheten i skolan brytas.
För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att svensk skola ska vara en gemensam kunskaps- och
bildningsinstitution som bygger ett demokratiskt samhälle – inte ett investeringsobjekt på en
internationell kapitalmarknad. Samhället behöver få större kontroll över skolans utveckling,
marknadsmekanismerna i skolsystemet kraftigt begränsas och vinstjakten i skolan stoppas, vilket
Socialdemokraternas 39:e kongress 2017 slog fast.
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Socialdemokraterna har även tagit ställning för och föreslagit ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen (OSL), så att rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter också ska gälla
hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor.
Vidare har kongressen tagit ställning för att förbjuda alla religiösa inslag i skolan och 2018
presenterades ett vallöfte om att förbjuda religiösa friskolor, vilket det sedan säkrades en
riksdagsmajoritet för i januariavtalet och som nu utretts men ännu inte lagstiftats.
Socialdemokraterna har också tagit ställning för att göra gymnasieskolan obligatorisk och att alla
gymnasieprogram ska ge grundläggande behörighet.
Regeringen arbetar även med att stärka läraryrket och att motverka lärarbristen, och genomför en
rad åtgärder för att öka intresset för lärarutbildningarna och för att öka antalet behöriga lärare.
Bland annat genom att utöka antalet platser på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och
förbättra de ekonomiska villkoren för dess studerande, utökade resurser till lärosätena för att ge
dem bättre förutsättningar att validera tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet, satsat på fler
platser för vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL), där obehöriga lärare och förskollärare
som arbetar inom den pedagogiska verksamheten i skolan eller förskolan kan läsa in en
behörighetsgivande lärar- eller förskollärarutbildning, utvecklat fler möjligheter för lärarstudenter att
gå en arbetsintegrerad lärarutbildning, samt utveckla fler möjligheter för lärarstudenter att gå en
arbetsintegrerad lärarutbildning, samt förlängt satsningen på Lärarlyftet till och med år 2025 för att
fler lärare ska kunna bli behöriga att undervisa i fler ämnen, årskurser och skolformer.
Sedan 1800-talet har Sverige haft ett delat ansvar för skolan mellan staten och kommunerna. Hur det
ansvaret har fördelats har förändrats över tid, och frågan om ett rent förstatligande har varit ett
stående inslag i skoldebatten under närmare 30 års tid. Partikongressen beslutade 2017 att staten
behöver ta ett större ansvar för svensk skolas utveckling och jämlikhet, men att det är staten och
kommunerna som tillsammans ska ha ansvaret för att höja kunskapsresultaten. Den S-ledda
regeringen har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att öka jämlikheten så som exempelvis; kraftigt
ökade resurser generellt, ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som fördelas
med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund, nationell samling för att stärka läraryrket,
nationell samverkan för bästa skola och regeringen har även tillsatt ett flertal utredningar som kan
ligga till grund för ytterligare insatser. Just nu har regeringen en rad viktiga förslag på bordet från
SOU 2020:28 "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning", som
ligger väl i linje med Socialdemokratisk skolpolitik och som förhoppningsvis får stöd i Riksdagen.
Bland annat förslag kring förändring av skolvalet som motionären föreslår.
Utöver det arbetar den särskilda utredaren Thomas Persson med att ta fram förslag på hur
staten skulle kunna ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän, och ska
även ge förslag på hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut. Utredningen
omfattar samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen
kommer att vara ett viktigt underlag för en tydligare och bättre diskussion om vad ett förstatligande
av skolan faktiskt kan innebära och inte innebära.
Distriktskongressen 2020 avslog förslag om förstatligande av skolan, och det är fortsatt
distriktsstyrelsens mening.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
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att

avslå att-sats 15.

att

anse att-sats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 besvarad.

F 2 Motion om upphörande av offentlig finansiering av konfessionella skolor F –
Gymnasieskola

Lidingö
Enskild motion
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s
generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer
1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lagstiftning enligt beslut av
Riksdagen. Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter och dess
grundprinciper är:
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets
bästa.
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och
socialt.
Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem.
När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
Mot bakgrund av Barnkonventionen och dess artiklar skall alla som deltar i offentligt finansierad
utbildning har rätt till ett kunskapsinnehåll som är sakligt och allsidigt och till en pedagogik som
bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det offentligt finansierade utbildningsväsendet ska främja öppet och kritiskt tänkande, demokrati,
jämlikhet och jämställdhet samt respekt för andra människor. Skolan ska vara sekulär, dvs. undervisa
om olika livsåskådningar, men förhålla sig neutral till dessa. Undervisningen i skolan ska enligt
skollagen vara icke-konfessionell. Enligt skollagen ska skolan vara öppen för alla och deltagandet i de
religiösa inslagen frivilligt. I många fall fungerar detta inte i praktiken. Till exempel kan en elevs val
att inte delta i religiösa aktiviteter leda till att hens livsåskådning avslöjas. Dessutom förekommer
diskriminering på grund av kön när flickor och pojkar får olika undervisning. I många fall kan
utbildningsväsendets acceptans för religiösa och kulturella uttryck innebära inskränkningar i
individens rättigheter, vilket bryter mot Barnkonventionen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

all utbildning som finansieras med offentliga medel ska grundas på vetenskap,
beprövad erfarenhet och skollagens värdegrund.

att

skolans undervisning ska förmedla objektiv kunskap om olika livsåskådningar.

att

barnens rätt att få allsidig undervisning och att kunna delta i alla skolans aktiviteter
skall vara självklar, t ex rätten att delta i sexual- och simundervisning.
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att

alla elevers livsåskådningsfrihet skall skyddas, så att de slipper utsättas för
diskriminering på grund av t ex kön eller sexuell läggning.

Charlotta Huldt, Lidingö S-kvinnor
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion F 2
Kontaktperson: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se
En grund för att bygga Sverige starkare är en jämlik skola, där föräldrar och elever kan vara trygga i
att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte religiösa
dogmer. För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan i skolan. Att tro, eller
att låta bli, ska vara varje barns eget val.
Svensk skola ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts. Att elever med olika
erfarenheter lär sig att samarbeta bygger sammanhållning och motverkar splittring och polarisering.
Att skilja elever åt utifrån religion eller kön är inte förenligt med den svenska modellen eller
Socialdemokratins mål om en jämlik skola.
Även om motionens förslag redan regleras i konvention, lagar och läroplan kan det konstateras
brister i praktiken, och den S- ledda regeringen har gett både Skolverket och Skolinspektionen flera
uppdrag för att komma tillrätta med bristerna, exempelvis att förtydliga läroplanen för att motverka
en systematisk könsuppdelad undervisning.
Socialdemokraternas 39:e kongress beslutade 2017 att förbjuda alla religiösa inslag i skolan och 2018
gick vårt parti till val på att förbjuda religiösa friskolor. Regeringen har säkrat en riksdagsmajoritet för
ett förbud genom januariöverenskommelsen. Den särskilda utredaren Lars Arrhenius har lämnat
förslag för ett etableringsstopp för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell
inriktning. Även om ny lagstiftning ännu inte är beslutad, har Socialdemokraterna inte ändrat
uppfattning i frågan.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion F 2 besvarad.

F 3 Förstatliga skolan

Solna
Enskild motion
Kommunaliseringen av skolan 1989 har lett det svenska skolväsendet till en återvändsgränd. Medan
det var initialt tänkt att en mer lokal styrning kunde gynna utbildningskvaliteten, har det inte blivit
fallet. En av anledningarna till misslyckandet av kommunaliseringen av skolan är utan tvekan
friskolereformen som genomfördes tre år senare och i princip öppnade Pandoras ask.
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Vinstmöjligheter i skolväsendet tillsammans med kommunala styrningen har lett till de värsta
misslyckanden. I många kommuner gynnar ledande politiker hellre särintresset av vinstdrivande
skolföretag än strävar efter bästa skolan för kommunens alla barn.
Överlag har kommunaliseringen tillsammans med den kraftiga ökningen av vinstdrivande skolor lett
till ökade ojämlikheter i skolsystemet.
Att endast verka för att avskaffa vinster i skolväsendet lär vara otillräckligt.
Flera utredningar (Exempelvis den av jämlikhetskommissionen år 2020) pekar nu på att
förstatligandet av skolans huvudmannaskap är nu den bästa vägen mot en mer jämlik skola. Med
tanke på andra partiers ställning i frågan bör det inte vara omöjligt att få en parlamentarisk majoritet
för förslaget.
Det är nu dags att Socialdemokraterna tar ledarskapet i frågan och driver förstatligandet av skolan
och ett stopp för vinstdrivande organisationsformer i skolsektorn för att uppnå ett mer jämlikt
skolsystem.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för ett förstatligande av skolan.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för ett förbud mot vinstdrivande
organisationsformer i skolsektorn

att

Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och antar motionen
som sin egen

att

motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och länsriksdagsgruppen ges i
uppdrag att verka för motionens mål.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen vidare till partikongressen

Samuel Gauvain, Mats Arneving, Patrik Lundquist, Ebbe Adolfsson, Lars-Erik Hallgren, Thomas
Wahlqvist, Erik Hedlund, Dilan Zeki
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion F 3
Kontaktperson: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se
Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Socialdemokraternas mål är
att skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt
för alla på likvärdiga villkor. För att lyckas med det behöver svensk skola bli mer jämlik och likvärdig.
Alla skolor måste vara bra skolor, och alla elever mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och
arbetsro.
För oss Socialdemokrater är det en självklarhet att svensk skola ska vara en gemensam kunskaps- och
bildningsinstitution som bygger ett demokratiskt samhälle – inte ett investeringsobjekt på en
internationell kapitalmarknad. Då behöver samhället få större kontroll över skolans utveckling,
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marknadsmekanismerna i skolsystemet kraftigt begränsas och vinstjakten i skolan stoppas, vilket
Socialdemokraternas 39:e kongress 2017 slog fast.
Sedan 1800-talet har Sverige haft ett delat ansvar för skolan mellan staten och kommunerna. Hur det
ansvaret har fördelats har förändrats över tid, och frågan om ett rent förstatligande har varit ett
stående inslag i skoldebatten under närmare 30 års tid. Partikongressen beslutade 2017 att staten
behöver ta ett större ansvar för svensk skolas utveckling och jämlikhet, men att det är staten och
kommunerna som tillsammans ska ha ansvaret för att höja kunskapsresultaten. Den S-ledda
regeringen har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att öka jämlikheten så som exempelvis; kraftigt
ökade resurser generellt, ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling som fördelas
med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund, nationell samling för att stärka läraryrket,
nationell samverkan för bästa skola och regeringen har även tillsatt ett flertal utredningar som kan
ligga till grund för ytterligare insatser. Just nu har regeringen en rad viktiga förslag på bordet från
SOU 2020:28 "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning", som
ligger väl i linje med Socialdemokratisk skolpolitik och som förhoppningsvis får stöd i Riksdagen.
Utöver det arbetar den särskilda utredaren Thomas Persson med att ta fram förslag om hur staten
kan ta över ansvaret för de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän, och ska även ge förslag på
hur en myndighetsorganisation för den statliga skolan kan se ut.
Resultatet ska presenteras i slutet av maj 2022.
I uppdraget ingår bland annat att:
Föreslå hur staten kan ta över arbetsgivarskapet för lärare och skolledare och eventuellt övriga
yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän.
Föreslå en finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av skolan.
Föreslå hur staten kan ta över ansvaret för ledning av utbildningen och den dagliga driften i de skolor
som i dag drivs av offentliga huvudmän.
Analysera konsekvenserna för bland annat det kommunala självstyret, möjligheter till anpassning
utifrån lokala behov och förutsättningar samt möjligheter till ansvarsutkrävande.
Utredningen kommer att ge en ordentlig genomgång av vad ett förstatligande faktiskt skulle
innebära. Distriktsstyrelsen ser den pågående utredningen som ett viktigt underlag för en
tydligare och bättre diskussion om vad ett förstatligande av skolan kan innebära och inte innebära,
och för ställningstaganden om hur gränssnittet av ansvarstagandet för att stärka svensk skola och
göra den mer jämlik och likvärdig ska se ut.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 1, 3, 4, 5.

att

anse att-sats 2 besvarad.
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G - Miljö och klimat
G 1 Inkludera ekocid i Romstadgan

Sundbyberg
Gemensamt står vi inför mänsklighetens största utmaning. Klimatet och ekosystemen befinner sig
under en oerhörd press med mänskligt lidande och oöverskådliga ekonomiska konsekvenser som
följd. De våldsamma brändernas framfart, den utbredda och mångåriga torkan, de återkommande
orkanernas massiva förödelse och översvämningarnas katastrofala följder. Det är vårt samhälles, vår
demokratis och vårt ekonomiska systems akuta kris. Samtidigt ser vi hur ett antal stater och en
samling storföretag aktivt motarbetar den omställning som är nödvändig.
Vi ser allt mer hur vissa stater och storföretag investerar ofantliga summor i
desinformationskampanjer, driver på för ökad rovdrift och ytterligare exploatering av människa och
natur. Utsläppen, miljöförstörelsen, ojämlikheten och lidandet fortsätter också att öka.
Kostnaderna för sådant beteende är i dag minimala, både ekonomiskt och juridiskt. De är tvärtom
direkt lönsamma och uppmuntras av ett system som designats för att tillvarata dessa intressen.
En genomgripande omställning av det ekonomiska systemet är nödvändig och behöver ske mycket
snabbt. De offentliga systemen och de ekonomiska styrmedlen måste förändras i grunden så att det
blir lätt att göra rätt för både konsument, arbetare, kommuner och företag. Alla de företag och
individer som vill göra omställningen möjlig ska ha de bästa förutsättningarna att göra det. Offentliga
investeringar, upphandlingsregler, skatter och subventioner måste tydligt riktas mot de branscher
och verksamheter som bidrar positivt till omställningen med omsorg om arbetare och miljö. Där finns
de anständiga jobben, möjligheterna till ökad jämlikhet och ett gott liv. Det är kärnan i en
socialdemokratisk politik för en hållbar och jämlik omställning.
Men vi måste också arbeta för att öka de juridiska möjligheterna att utkräva ansvar. Straffriheten är i
dag omfattande för miljöbrott och förstörelse av livsmiljöer. Det saknas globala verktyg med
tillräcklig jurisdiktion för att hantera dessa frågor och med möjlighet att utkräva ansvar av individer i
relation till konsekvenserna av deras handlingar och beslut. Det är snart fyrtio år sedan Olof Palme
stod värd för världens första internationella miljökonferens. I sitt inledningsanförande poängterade
han att ”i relation till mänsklig livsmiljö finns det ingen individuell framtid, inte för människor och inte
heller för nationer. Vår framtid är gemensam. Vi måste dela den tillsammans. Vi bör forma den
tillsammans.”
Socialdemokraterna bör därför ställa sig bakom den växande världsopinion som kräver att storskalig
miljöförstörelse bör kriminaliseras. Sverige bör gå i täten för att ekocid (från engelskans ecocide), ska
läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid. Och därmed på ett avgörande sätt bidra till ett
nytt förhållningssätt till investeringar, exploatering och tillväxt.
Romstadgan omfattar de allvarligaste brotten som angår hela det internationella samfundet och är
grunddokumentet för Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag (ICC). Brott som idag faller under
ICC:s jurisdiktion är folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Att
inkludera ekocid som ett femte brott inom Romstadgan kan förhindra den massförstörelse som
pågår av vår planet. Det innebär också en rättsligt bindande ansvarsprincip som förhindrar och
förebygger ekocid. Då ekocid inträffar till följd av ett brott kan gottgörelse ske genom nationella
domstolar eller genom ICC. Under den period då Romstadgan förhandlades var ekocid med i
diskussionerna men förhandlades bort vid antagandet. 2007 initierades ett arbete av juristen Polly
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Higgins om att återigen väcka liv i denna diskussion och vinna gehör för ett tillägg till stadgan. Nu
växer stödet snabbt och Socialdemokraterna kan visa ledarskap i miljö- och klimatfrågorna genom att
ansluta sig till kravet om tillägg till Rom-stadgan.
Arbetarrörelsen visade under efterkrigstiden att en snabb och genomgripande samhällsomställning
är möjlig. Med ansiktet vänt mot framtiden skyggade vi inte den nödvändiga förändringen.
Tillsammans med de stater som hotas av utplåning med stigande havsnivåer bör Sverige gå i täten för
att minska straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Vi antar
denna nödvändiga utmaning och uppmanar regering och riksdag att göra detsamma. Sverige har alla
förutsättningar att återigen visa världen att vi är ett föregångsland.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna ska verka för att ekocid, ska läggas till Romstadgan som ett femte
brott i fredstid.

Anna Sundström
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-11, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G 1
Kontaktperson: Sara Kukka-Salam Sara.kukka-salam@solna.se
Motionären lyfter det angelägna behovet av att allvarlig miljöförstörelse kriminaliseras globalt.
Motionären föreslår därför att ecocid införs som ett femte brott i fredstid i Romstadgan.
En lag om ekocid som tillägg till Romstadgan kan införas genom att någon av Romstadgans parter
kräver det. Då startar en process som samlar underskrifter från statsöverhuvuden. För att tillägget
ska träda i kraft krävs 2/3 majoritet, dvs 82 stater.
Begreppet ecocid, storskalig livsmiljöförstörelse, har använts under flera decennier. Begreppet
hamnade i stort fokus vid Stockholmskonferensen som dåvarande statsminister Olof Palme i sitt
välkomsttal lyfte upp hur fel det var att parter använde miljöförstöring som en aktiv strategi i
krigsföring. Han ska ha sagt:”The immense destruction brought by indiscriminate bombing, by large
scale use of bulldozers and herbicides is an outrage sometimes described as ecocide, which requires
urgent international attention.” FN beslutade bara några år efter konferensen att göra storskalig
miljöförstöring olagligt som strategi i krigsföring.
Vi vet idag att miljöförstöring är ett allvarligt hot mot vår planet. Utan en frisk miljö klarar vi
inte klimatomställningen. För att värna vår miljö behöver brott mot den kriminaliseras.
Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikt om att ecosid även bör vara olagligt i fredstid och skrivas in
som ett femte brott i fredstid i Romstadgan.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att

bifalla motion G1

G 2 Klimatförändringarna och flygresor

Tyresö
Klimatförändringarna pågår, medan människorna stretar med corona-pandemin och längtar efter att
det ska komma ett vaccin, så att tillvaron kan bli som vanligt igen. Klimatförändringarna gör dock, att
tillvaron inte bör bli precis som vanligt igen. Så länge som flyget använder fossila bränslen, och
prissättningen på flygresor är sådan att flyget upplevs som billigt, kommer många att fortsätta
betrakta flygresor som något vanligt i tillvaron. Avstånden på jordklotet har krympt. De resor som för
lite mer än hundra år sedan krävde att man är borta i månader eller resten av livet, kan nu göras på
en shoppinghelg. Att regelbundet träffa splittrade delar av en familj eller att göra turistresor ingår för
många i att tillvaron är som vanligt. Men priset för att kunna träffa en splittrad familj, eller för att
kunna göra turistresor på kort tid, är något som kommande generationer måste betala, så länge som
flyget använder fossila bränslen.
I annonser eller artiklar om resor anges bara sällan hur mycket flygresans påverkan på klimatet
innebär. Ibland förekommer uppgifter om att arrangören klimatkompenserar. Uppgifterna är alltid
svåra att tolka. Om det visar sig i nästa generation, att beräkningarna varit felaktiga, så finns det inte
någon reklamationsnämnd att klaga hos. Internationella lagar och avtal om prissättning på flygresor
sägs inte gå att påverka.
Annonser som innehåller resor med fossilt bränsle borde ha en obligatorisk text om att resan
påverkar klimatet för våra framtida generationer, på liknande sätt som reklam för alkohol eller tobak
innehåller varningar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

- Annonser som innehåller reklam om resor, som använder fossila bränslen, ska förses
med en varningstext, att resan påverkar klimatet för framtida generationer.

Ulla Luin
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-23, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G2
Kontaktperson: Sara Kukka-Salam Sara.kukka-salam@solna.se
Motionären lyfter det angelägna ämnet om behovet av att minska utsläppen från fossilburna
transport, särskilt från flyget. För att åstadkomma det vill motionären att en varningstext om resans
negativa konsekvenser på klimatet ska skrivas i reseannonsen, likt det som idag finns på reklam för
alkohol och tobak.
Luftfartens totala klimatpåverkan globalt sett, med den så kallade höghöjdseffekten inräknad,
uppskattas idag till omkring 4-5 procent av den mänskliga påverkan på klimatet. Den uppskattade
totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 var cirka 10 miljoner ton
koldioxidekvivalenter (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp som för hela
personbilstrafiken i Sverige. Ökningen av antalet internationella flygresor sedan 1990 medför att
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klimatpåverkan har ökat med 43 procent mellan 1990 och 2017, från 7 miljoner ton till 10 miljoner
ton. Utsläppen är cirka 1 ton per person och år, vilket motsvarar en flygresa till södra Spanien. I
Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Antalet inrikes
flygningar och dess klimatpåverkan har däremot i princip legat stilla sedan år 1990.
Utsläpp från utrikes flyg ingår inte i de svenska klimatmålen, men är däremot av stor vikt för att
uppnå Parisavtalets mål att begränsa jordens temperaturökning till långt under två grader, med sikte
på 1,5 grad. Luftfarten är en tillväxtbransch vilket gör att flygets negativa klimatpåverkan på sikt
riskerar att kraftigt öka i förhållande till annan mänsklig klimatpåverkan.
Distriktsstyrelsen delar motionärens ambition att utsläppen från de fossilfria transporterna måste
minska. Vi är dock inte övertygade om att en varningstext med hänvisning till framtida generationer
är den effektivaste metoden för att åstadkomma den nödvändiga beteendeförändringen.
Distriktsstyrelsen tror istället på ett system där producenter av varor och tjänster transparent måste
visa varans eller tjänstens klimatpåverkan tex i antalet gram koldioxid.
Distriktsstyrelsen tror också att ett sätt att minska antalet flygresor, inte minst i tjänstesektorn där 18
% av utsläppen från flyget kommer ifrån, är genom att låta flyget i större utsträckning stå för sina
egna kostnader. Idag är beskattningen på utrikesflyget för låg. Genom att öka kostnaden för en
flygresa så tror vi att fler företag kommer att välja digitala möten för sina anställda. Det skulle ha en
stor påverkan på klimatet.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion G 2

G 3 Hållbar upphandling på lokal nivå

Lidingö
Enskild motion
När ska hållbar upphandling av varor och tjänster med hänsyn till klimatet, miljön och med
ekonomisk och social rättvisa prioriteras? Flera kommuner i stockholmsregionen hamnar långt ner på
topplistan för upphandling enligt klimatmålen i Agenda 2030.
EU-kommissionen har fattat beslut om strategier för en hållbar livsmedelsförsörjning (25 procent av
jordbruket ska var ekologiskt 2030) i syfte att minska klimat- och miljöpåverkan och att bevara och
utveckla den biologiska mångfalden. Till exempel ska livsmedelskedjan innehålla hållbar produktion,
minskat matsvinn, hälsosam mat men också ge lantbrukare och fiskare rätt förutsättningar för sitt
arbete.
Pandemin har stärkt den europeiska livsmedelsförsörjningen som i framtiden ska ha ett starkare
skydd i krislägen. Den biologiska mångfalden med många olika arter ökar vår motståndskraft och
förmågan att klara av förändringar och kriser som sjukdomar och klimatförändringar.
Svenska bönder arbetar med att förbättra situationen för djuren, miljön och klimatet, till exempel
genom minskad användning av antibiotika. Men dagens storskaliga globala köttinduistri är inte
hållbar.
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Regeringen vill på sikt göra det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa krav på
djurskydd och låg grad av antibiotikaanvändning vid upphandling av animaliska livsmedel. Under
2018 började regeringen utreda hur vår lagstiftning kan utformas med hänsyn till relevant EUlagstiftning och våra internationella åtaganden.
Vi borde ligga i framkant även i vår region. Genom att satsa pengar och resurser på ett regionalt
hållbarhetsprogram kan vi stärka våra lokala företrädares möjligheter att sätta det lokala
klimatarbetet på agendan.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att Socialdemokraterna initierar en utredning och översyn av hur lagen om offentlig upphandling,
miljöbalken och kommunallagen kan skapa goda förutsättningar för kommunerna att genomföra
hållbara upphandlingar.
att

Socialdemokraterna i Region Stockholm verkar för att Stockholms kommuner oavsett
politiskt styre ska inspireras att upphandla med hänsyn till klimat och miljö samt
ekonomisk och social rättvisa.

att

Socialdemokraterna i Region Stockholm tar fram ett regionalt hållbarhetsprogram
inför valet 2022.

Gill Lindroos, S-kvinnor Lidingö
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion G 3
Kontaktperson: Sara Kukka-Salam Sara.kukka-salam@solna.se
Motionären lyfter det angelägna ämnet om behovet av att offentlig sektor tar ansvar i den gröna
omställningen genom att bedriva en hållbar upphandlingspolitik. Vidare föreslår motionären att ett
regionals hållbarhetsprogram ska tas fram. Distriktsstyrelsen delar motionärens ambition.
Vår vision är en storstadsregion där vår livsstil och vår konsumtion sker på ett hållbart sätt med
respekt för vår miljö, vår individers hälsa och för klimatet. Vi vill ställa om Stockholmsregionen till en
cirkulär ekonomi där vi återanvänder, reparerar och till sist återvinner produkter. Cirkulär ekonomi
kan beskrivas som en ekonomi där avfall i princip inte uppstår utan resurser kan behållas i samhällets
kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturens egna kretslopp. Det är raka motsatsen till
dagens tillverka-köpa-slänga-mentalitet som genererar stora koldioxidutsläpp och avfallsberg.
Stockholmsregionen ska vara en plats där delningstjänster är vardag och där de nya produkter som vi
använder är tillverkats av återvunna material. Den cirkulära ekonomin är ett modernt kretslopp som
är nödvändig för att vi ska rädda klimatet. Genom en cirkulär ekonomi med cirkulära materialflöden
finns potential till både kostnadsbesparingar som nya jobb och en grön tillväxt.
De konsumtionsbaserade växthusutsläppen är enligt Naturvårdsverket 9 ton per invånare i Sverige
och omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var i världen de
producerats. Nivån är långt över nivån på 1 ton per person år 2050 som krävs för att nå Parisavtalets
mål. 60 % av de konsumtionsbaserade utsläppen kommer från hushållens konsumtion och 40 % en
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tredjedel av offentlig konsumtion och investeringar, såsom varor och tjänster till skolor och sjukhus
samt investeringar i byggnader och maskiner.
För att minska klimatavtrycket från konsumtion krävs förändrade konsumtionsmönster. Här kan den
offentliga sektorn visa vägen. De offentliga upphandlingarna ska ha fossilfrihet som norm. Genom att
i offentliga upphandlingar kräva fossilfrihet kan kommuner och regionen påskynda omställningen till
hållbar produktion av varor och tjänster. Där det idag inte är möjligt att kräva 100% fossilfritt bör
kommuner ställa strikta krav om maximala utsläppsgränser sättas för att stimulera innovation.
Utsläppsnivåerna bör alltid vara en faktor vid bedömning av anbud, inte bara lägsta pris. Det mesta
som upphandlas är nytt. Genom att ändra kommuners upphandlingspolicy så kan man möjliggöra för
kommuner att upphandla begagnade varor såsom tex kontorsmöbler.
Idag tillåter lagen om offentlig upphandling att kommuner ställer långtgående miljö- och klimatkrav
på de varor och tjänster som kommunen upphandlar. Tyvärr utnyttjas denna möjlighet i alltför låg
grad, inte minst i borgerligt styrda kommuner där pris alltför ofta får vara det enda urvalskriteriet.
Distriktsstyrelsen ser i nuläget det största behovet inte vara regelförändringar utan att vi
socialdemokrater i de kommuner där vi styr tar ansvar för att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar
och att vi där vi är i opposition opinionsbildar för detta.
För att intensifiera vårt partidistrikts miljö- och klimatarbete tillsattes efter valet 2018 ett
politikutvecklingsarbete under ledning av Sara Kukka-Salam. Ett miljönätverk har startats i distriktet
där alla kommuners miljöpolitiker än inbjudna till nätverksträffar och dit även intresserade
medlemmar är välkomna. Vi håller kontakten genom vår Facebook-grupp "Miljönätverket för (S) i
Stockholms län". Under våren 2021 har Stockholms läns partidistrikts första miljö- och klimatpolitiska
reformprogram varit ute på remiss där alla lokala miljöpolitiker och medlemmar har fått tycka till.
Reformagendan heter "60 reformer för en hållbar Stockholmsregion".
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 1.

att

anse att-sats 2, 3 besvarad.

G 4 Klimatmål i linje med Parisavtalet

Värmdö
En framgångsrik klimatpolitik bygger på ett erkännande av utmaningens omfattning. Forskningens
budskap är idag kristallklart: För att undvika allvarliga konsekvenser måste den globala
uppvärmningen begränsas så nära 1,5 grader som möjligt. Enligt befintliga data återstår åtta år tills
världen förbrukat den koldioxidbudget som ger en hygglig chans att klara 1,5- gradersmålet. För att
klara dagens klimatmål måste takten öka till 6-8 procent. För att vara i linje med 1,5-gradersmålet till
över 10 procent. Vårt nuvarande klimatmål – netto nollutsläpp år 2045 – behöver skärpas. För att
klara uppgiften måste EU och länder som Sverige därför sannolikt nå netto nollutsläpp under 2030talet. Ett rimligare mål, i varje fall om vi är ärliga med vetenskapens budskap, är netto nollutsläpp år
2035. Klimatpolitiken måste hela tiden ses utifrån de växande ekonomiska och sociala klyftorna i
Sverige, i skillnaderna mellan landsbygd och storstad. Den bristande jämlikheten måste vara
utgångspunkt i klimatpolitiken. Agenda 2030 uttrycker det så tydligt, alla mål hör ihop, vi kan inte
arbeta med ett Mål på bekostnad av ett annat och det är de med mest resurser som ska bidra mest.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län ger länsbänken i uppdrag att aktivt och utåtriktat
arbeta för att tydliggöra vikten av att skärpa Sveriges klimatmål för att nå Parisavtalet.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län ger regionfullmäktigegruppen i uppdrag att inom
ramen för regionen arbeta aktivt för att leva upp till Parisavtalet.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län aktivt och utåtriktat ska tydliggöra vikten av att
EU:s klimatmål stärks i linje med 1,5-gradersmålet.

att

Socialdemokraterna i Stockholms län vidareutvecklar ett internt utbildnings- och
nätverksarbete i klimatfrågan.

Kitty Sahlén
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G4
Kontaktperson: Sara Kukka-Salam Sara.kukka-salam@solna.se
Motionären lyfter det mycket angelägna ämnet om hur vi ska klara av att ställa om vårt samhälle för
att uppnå Parisavtalets mål och klara klimatomställningen. Distriktsstyrelsen delar motionärens syns
på att det är viktigt att klimatarbetet verkligen tar fart för att vi ska nå Parisavtalets mål.
Vi vill att Sverige och inte minst Stockholmsregionen ska vara ledande i att lösa den pågående
klimatkrisen. Vi ska vara ett land där vi förenar tillväxt och nya jobb med en grön omställning. Vi vill
se ett land där vår livsstil och konsumtion sker på ett hållbart sätt med respekt för miljö, individers
hälsa och för klimatet.
Än är vi inte där. Vi lever över våra ekologiska tillgångar. Utsläppen från biltrafiken, byggandet och
från vår konsumtion ligger långt över de nivåer som är acceptabla för att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål för den globala uppvärmningen. Idag är utsläppen per person bara i Stockholmsregionen över 2
ton CO2 per person. För att nå Parisavtalets mål måste de ner till 0,5 ton CO2 per person till år 2045.
Utsläppen är också ojämlikt fördelade mellan olika inkomstgrupper, där de med de högsta
inkomsterna också står för de största utsläppen i regionen i form av bl.a. betydande bilism, större
konsumtion och fler utlandsresor.
Det är hög tid att ställa om. Sveriges klimatlag har en målsättning om att Sverige ska nå netto
nollutsläpp år 2045. För att nå målet om att bli världens första fossilfria land och målsättningen i den
nationella klimatlagen så måste miljö- och klimatpolitiken i Sverige växla upp - inte minst i
Stockholmsregionens 26 kommuner. Med dagens tempo kommer vi inte att klara målet.
Vi socialdemokrater vet att klimatkrisen inte kan lösas genom att individuella lösningar. Historien
visar att inte heller marknaden kommer att ta ansvaret för omställningen. En grön omställning på
riktigt kräver modiga politiska beslut och kollektiva lösningar på samhällsnivå. Det kräver att de som
förorenar upphör med det och att de som har de största ekonomiska resurserna också bekostar en
större andel av de nödvändiga gemensamma investeringarna. Klimatomställningen ska ske rättvist
och omställningens mål är att nå ett jämlikt hållbart samhälle.
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Distriktsstyrelsen delar motionärens ambition om att all politik ska vara förenlig med Parisavtalets
1,5-graders mål. Vi är också medvetna om att det innebär att merparten av utsläppsminskningarna
måste ske inom de närmaste 10 åren. I alla de beslutsfattande församlingar där vi socialdemokrater
är representerade är det vår skyldighet att verka för detta genom att föreslå skarpa reformer och
avsätta resurser för att vi ska göra verklighet av det. Distriktsstyrelsen är inte övertygad om att det är
Sveriges klimatmål i sig måste skärpas utan tror snarare på att det är den förda politiken som måste
skärpas för att nå de uppsatta målen. på EU-nivå arbetar socialdemokraterna aktivt, inte minst
genom vår parlamentariker Jytte Guteland, för att EU:s klimatarbete ska vara i enlighet med
Parisavtalet.
För att intensifiera vårt partis miljö- och klimatarbete tillsattes efter valet 2018 ett
politikutvecklingsarbete under ledning av Sara Kukka-Salam. Ett miljönätverk har startats i distriktet
där alla kommuners miljöpolitiker än inbjudna till regelbundna möten och dit även intresserade
medlemmar är välkomna. Vi håller kontakten genom vår Fscebook-grupp "Miljönätverket för (S) i
Stockholms län". Under våren 2021 har Stockholms läns partidistrikts första miljö- och klimatpolitiska
reformprogram varit ute på remiss där medlemmarna har fått tycka till. Reformagendan heter "60
reformer för en hållbar Stockholmsregion". När programmet antagits är förhoppningen att många
arbetarekommuner ordnar studieverksamhet kring reformagendan för att på djupet förankra miljöoch klimatpolitiken bland våra medlemmar.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 1.

att

anse att-sats 2, 3, 4 besvarad.

G 5 Stockholmsutställning 2030
Värmdö
För snart 100 år sedan år 1930 hölls Stockholmsutställningen vid Djurgårdsbrunnsviken. Den gav ett
stort avtryck i hur svenskt kunnande i design, konst och funktion bidrar till samhällsutveckling och
tillväxt. Här föddes också ”funktionalismen” samtidigt som andra spännande innovationer kunde
visas. Bland andra fick Gustavsbergsfabriken stor framgång för sin konst, design och
produktutveckling. Den tidens utmaningar gavs praktiska och konkreta lösningar.
Vi står nu i en tid av nya svåra utmaningar när det gäller klimat och miljö. Särskilt i
samhällsplaneringen. Hur ska framtidens byggande och trafiklösningar vara för att nå de
klimatneutrala målen 2030 och framåt? En rad byggföretag och organisationer har lyft den frågan
(DN debatt 14/11 2020). Vi socialdemokrater i Stockholmsregionen borde ta den utsträckta handen
och anamma denna intressanta idé.
Naturligtvis finns det invändningar. Inte minst från diskussionerna om OS-engagemang för
Stockholmsregionen. Men den stora skillnaden här är att vi själva i regionen kan avgöra frågan.
Liksom att all klimat- och miljöinnovation behöver uppmärksammas av samhälle och näringsliv. Det
handlar om samarbete för trygg överlevnad. Men också att kunna visa upp och inspirera.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län gå i spetsen för en Stockholmsutställning 2030
med klimat, hållbarhet och miljö utgångspunkt.

Christer Hedberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion nummer G 5
Kontaktperson: Azadeh Rojan Gustafsson azadeh.rojhan@riksdagen.se
Sommaren 1930 låg en provisorisk stad vid Brunnsviken på Gärdet: Stockholmsutställningen 1930.
Den kom att minnas som Funkisutställningen.
Få evenemang har haft en så genomgripande betydelse för Sveriges fysiska gestaltning. En grupp
arkitekter fick genomföra en revolution inom arkitekturen, som under resten av århundradet skulle
omvandla Sveriges tätorter i grunden.
Utställningen blev en oerhörd framgång. Redan första dagen besöktes den av över 70 000 personer
och när den slutligen stängdes i september hade över fyra miljoner besökare räknats in! 1930 hade
Sverige strax över sex miljoner invånare!
Hundra år har snart passerat sedan Stockholmsutställningen 1930 och samhället står idag inför nya
utmaningar. Hur bra vi klarar av att möta klimatkrisen och säkra välfärden under kommande tio åren
kommer vara direkt sammanlänkad till hur vi bygger våra städer.
Coronapandemin har satt fokus på vårt sätt att leva. Hur vi använder oss av våra hem, vårt
förhållande till natur och stadsrum. En del av förändringarna är bra för klimatet och för folkhälsan
men det finns även förändringar som riskerar att öka isolering och utanförskap. Coronapandemin har
synliggjort en del stora klassklyftor i vårt samhälle som inte minst är direkt kopplade till
boendeformer och levnadsförhållanden. Stadsbyggnad och framtidens boende är en viktig del av
lösningarna på dessa utmaningar.
Stadsbyggnad i framtiden måste kunna möta de förändringar som blir bestående efter pandemin,
och det mötet måste ha ett hållbart perspektiv. Som framtidens arbetsmarknad och yrken som måste
vara tillgängliga för alla, inte för enbart för de som kan anpassa sig efter nya förutsättningar och
normer.
Men hur bygger vi hållbara städer i Sverige och i Världen? Är det möjligt att bygga fossilfria och
attraktiva boendemiljöer? Det finns idag väldigt mycket kunskap om hur städer behöver utvecklas,
även teknik och lösningar på hur vi kan genomföra en omställning finns, men lösningarna måste
spridas och skalas upp.
Motionären lyfter fram att Stockholmsutställning 2030 skulle vara ett tillfälle för att lyfta frågorna på
den politiska agendan och påskynda omställningen. Motionären får också medhåll av nyckelaktörer i
samhällsbyggnadsbranschen som också har lyft idén med stöd av ett 30- tal kommuner.
En Stockholmsutställning 2030 skulle göra det möjligt och lyfta fram den innovationskraft som finns i
Sverige och i vår region och stärka våra relationer med omvärlden.
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Det skulle även vara ett tillfälle för jobbskapande och ökad kännedom om Stockholmsregionen.
Motionären belyser att det kan finnas invändningar kring ett sådant stort arrangemang som kan
anses kostsam. Distriktsstyrelsen delar den oron men med ett stark uppslutning från kommuner,
regioner, näringsliv och civilsamhälle kan fördelarna med ett sådan arrangemang belysas tydligare
och genomföras med större effektivitet. Det är förutsättningen för att Stockholmsutställningen 2030
ska kunna genomföras.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motion G 5

G 6 Stöd för klimatomställning

Södertälje
Enskild motion
Eliminera utsläppen av koldioxid från vägtransporterna med ökade bränsleavgifter, som omvandlas
till ett fördelaktigt klimatomställningsstöd för en majoritet av befolkningen.
Den här motionen beskriver hur vi skall lyckas med klimatomställningen för våra vägtransporter, dvs
eliminera utsläppen av koldioxid från vägtransporterna och samtidigt ge ett kraftigt omställningsstöd
till befolkningen. Ett stöd till majoriteten av befolkningen och de mest utsatta grupperna i samhället:
Barnfamiljer, ensamstående föräldrar, pensionärer, landsbygds- och glesbygdsboende.
Varför behöver vi göra detta?
Jordens energibalans är rubbad, så att mer energi kommer in till jorden (som vitt ljus från solen), än
vad jorden kan göra sig av med genom värmestrålning. Det är den ökade mängden koldioxid i
atmosfären som hindrar utstrålningen av värme.
För att stoppa klimatförändringen krävs att koldioxidhalten i atmosfären minskar från dagens nivå
410 ppm till 350 ppm före år 2100.
Koldioxidhalten i atmosfären visas med Keeling-kurvan i realtid på Mauna Loa (Besök
https://sioweb.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/siobluemoon/graphs/mlo_full_record.png )
Så länge de globala koldioxidutsläppen inte har minskat med minst 50 % stiger koldioxidhalten i
atmosfären. Globalt orsakar vi människor varje år utsläpp av koldioxid som innehåller cirka 10
miljarder ton kol (från fossila bränslen och skogsavverkning). Men varje år fångas 5 miljarder ton kol
in av hav, mark och växter. Om koldioxidhalten i atmosfären ska minska måste alltså de globala
utsläppen ner under 5 miljarder ton kol per år.
Vi hade den 16 oktober 2020 7 år och 75 dagar på oss att reducera utsläppen av koldioxid till noll för
att uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader Celsius – om vi fortsätt med samma utsläpp som
idag. Vi kommer inte att klara den reduktionen utan att reformera metoderna i klimatomställningen.
Biosfären närmar sig snabbt en punkt där effekterna av den höjde koldioxidhalten resulterar i
självförstärkande processer som vi människor inte rår på att backa tillbaka.
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Effekterna är redan idag sådana att naturens systemtjänster som vi är beroende av för att
upprätthålla ett drägligt liv på jorden försvinner i allt ökande takt.
Skördarna försämras, skogen brinner, fiskbestånden minskar, havens barnkammare korallreven dör,
haven stiger och blir varmare, glaciärerna försvinner etc. En uppräkning av negativa effekter som kan
göras mycket lång. Konsekvenserna av detta blir en fattigare befolkning, sämre folkhälsa, ökade
konflikter, flyktingströmmar mm
Sverige behöver genomföra radikala reformer för att snabbt mota den här utvecklingen nationellt,
bidra internationellt och som ett av världens rikaste länder vara ett föredöme.
Det kan vi göra genom att vara en förebild internationellt genom att stötta de svagaste
samhällsgrupper i omställningen, stimulera till utsläppsfria nya och förnyade näringsgrenar. Andra
resurserna för omställningen är möjliga att allokera i klimatomställningen enligt liknande förfarande
som med Coronapandemin. Det är faktiskt inte frågan om lika stora belopp som för

att lösa Corona pandemin. Betydles av handling är däremot stor eftersom vi nu befinner oss i
planetärt klimatnödläget, som på medellång sikt 10-20 år är betydligt alvarligare än
Coronapandemin.
Vilken metod ska vi tillämpa?
Transporterna står idag för ca 35% av de nationella utsläppen i Sverige.
Den metod som beskrivs nedan gäller i första hand för transporterna men kan tillämpas på alla
klimatskadliga verksamheter, tjänster och produkter. Dock begränsas möjligheten beträffande
koldioxidutsläpp p.g.a. EUs lagstiftning av ETS (Utsläppsrättshandelssystemet).
Jag föreslår därför tillämpning av metoden Utdelning och Avgift för att generera ett
klimatomställningsstöd till befolkningen genom utdelning av insamlade avgifter från kontinuerligt
ökande bränsleavgifter. Kontinuerligt ökade bränsleavgifter kan eliminera koldioxidutsläpp från
transporter mycket effektivt och samtidigt stimulera till elektrifiering, bruk av andra transportmedel
etc.. Målet bör vara att nå målet nollutsläpp till år 2030.
Hur fungerar det?
Avgiften samlas i en fond, som oavkortat delas ut till befolkningen för att motivera och ekonomiskt
stödja omställningen till transporter fria från utsläpp av växthusgaser.
Avgiften skiljer sig från en skatt genom att inbetalda medel inte går till statskassan utan återbetalas
till invånarna med i princip lika mycket till alla, fast barnfamiljer, landsbygds- och glesbygdsboende
får extra tilldelning.
Avgiften ska vara så stor att den påtagligt reducerar utsläppen. Jag bedömer att reduceringsbehovet
är 10-15% per år. Det innebär att avgiften behöver bli successivt stigande.
Metoden Utdelning och Avgift kan realiseras omgående och i takt med transportsystemets snabba
förändring mot elektriska fordon och behöver inte ingå i kommande omfattande skattereform för
trafikbeskattning eftersom det inte är en skatt utan en avgift som återbetalas till befolkningen.
Nedanstående tabell visar på effekterna av ökade bränslepriser som gynnar över 60% av
befolkningen och framför allt de mest utsatta grupperna. De grupper som också kommer att bli de
mesta drabbade av ett ogynnsamt framtida försämrat klimat.
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Avgift och utdelning – några exempel på utfall för fyra olika typer av hushåll, se tabell här:
https://ibb.co/19H1RwQ
Hur skall vi kommunicera och genomföra för att lyckas?
För att lyckas med genomförande behöver vi som med i Coronakrisen ”plana ut och böja ned
kurvan”, få fram bättre metoder, teknisk utrustning och skydda svaga grupper. En tydlig takt i arbetet
med klimatet med täta offentliga genomgångar i förhållande till handlingsplanen för att åtgärda
klimatkrisen.
De positiva effekterna med att uppnå nollutsläpp av klimatskadliga ämnen behöver samtidigt
kommuniceras i en vision, som motiverar, förklarar och skapar en stark vilja till förändring och
handling i klimatfrågan.
Lika väl behöver informationen innehålla tydlig information om vilka belopp som kommer att delas ut
från de insamlade bränsleavgifterna varje månad.
En utdelning som går till varje, barn, vuxen, extra utdelning till landsbygds- och glesbygdsboende. En
kommunikation som beskriver målet och de effekter som uppnås med en miljö fri från klimatskadliga
växthusgaser och andra hälsofarliga gaser och partiklar.
Visionen är ett samhälle med varuproduktion, transporter, framtidsprodukter och tjänster utan
klimat- och miljöskadliga utsläpp från trafiken.
Coronapandemin blixtbelyser, precis som klimatfrågan, vårt beroende av fakta och vetenskap för att
kunna fatta de rätta moraliska besluten och genomföra dem tillsammans.
Med täta t.ex. månatliga offentliga presskonferenser, kommunicerande mål, möjligheter och
åtgärder kan vi i Sverige bli en modell för andra länder att ta sig ann den här väldig viktiga
utmaningen för mänskligheten samtidigt som vi ger utjämningsstöd till de mest utsatta grupperna i
samhället.
Arbetet med handlingsplanen på arenan och dess genomförande föreslås kommuniceras visuellt för
hela befolkningen via presentationer i media/SvT med tillhörande presskonferens.
Regeringen, partiledare och branschorganisationer behöver stödja den här verksamheten och tidvis
medverka vid redovisningarna. Arenan för klimatåtgärder blir därmed prioriterad och en plats att
vilja medverka på.
Det här handlar om att skapa krisinsikt, kommunicera visionen av ett bibehållet klimat och en biosfär
i den form vi önskar att den skall vara. Det som är synligt för medborgarna, mäts, värderas och
åtgärdas kommer att prioriteras.
Kan vi bidra internationellt?
Offentlig redovisning med mediabevakning både nationellt och internationellt kommer att öka
förståelsen för att vi befinner oss i en klimatkris och att i Sverige är klimat- och miljöpolitiken med
tillhörande åtgärder högsta prioritet.
Sverige kan påverka utvecklingen internationellt och bli ett föredöme genom den här politiken och
den föreslagna arbetsmetoden, som har likheter med Folkhälso- och andra myndigheters rapporter
och presskonferenser om Coronapandemins framfart.
Det är kris i klimatfrågan och vi behöver mobilisera hela den svenska befolkningen och bidra
internationellt.
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Vad behöver göras?
Transporterna står idag för ca en tredjedel av de nationella utsläppen i Sverige.
Den metod som beskrivits gäller i första hand för transporterna men kan tillämpas på alla
klimatskadliga verksamheter, tjänster och produkter. Dock begränsas möjligheten beträffande
koldioxidutsläpp p.g.a. EUs lagstiftning av ETS (Utsläppsrättshandelssystemet).
Jag föreslår därför tillämpning av metoden Utdelning genom Avgift för klimatomställningsstöd till
befolkningen. Dvs utdelning av insamlade avgifter från kontinuerligt ökande fordons bränsleavgifter.
Kontinuerligt ökade bränsleavgifter kan eliminera koldioxidutsläpp från transporter mycket effektivt
och stimulera initiativ till förändrat beteende. Målet bör vara att nå det målet noll utsläpp 2030.
Hur fungerar det?
Avgiften samlas i en fond, som oavkortat delas ut till befolkningen för att motivera och ekonomiskt
stödja omställningen till transporter fria från utsläpp av växthusgaser.
Avgiften skiljer sig från en skatt genom att inbetalda medel inte går till statskassan utan återbetalas
till invånarna med i princip lika mycket till alla, fast barnfamiljer, landsbygds- och glesbygdsboende
får extra tilldelning.
Avgiften ska vara så stor att den påtagligt reducerar utsläppen. Jag bedömer att
reduceringsbehovet är 10-15% per år. Det innebär att avgiften behöver bli successivt stigande.
Effekterna för befolkningen kan utläsas av ovanstående stapeldiagram.
Metoden Utdelning genom Avgift kan realiseras omgående och i takt med transportsystemets
snabba förändring mot elektriska fordon och behöver inte ingå i kommande omfattande ev.
skattereform för trafikbeskattning eftersom det inte är en skatt utan en avgift som återbetalas till
befolkningen.
Jag föreslår en motion i enligt med ovanstående beskrivning med syfte:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

införande av en kontinuerlig ökande avgift på fordonsbränsle för att eliminera de
klimatskadliga koldioxidutsläpp och andra skadliga ämnen från trafiken

att

Dela ut de samlade avgifterna oavkortat som klimatomställningsstöd månadsvis till
befolkningen

att

Fördela de insamlade och fonderade avgifterna samt gynna de svagaste grupperna i
samhället genom följande fördelning av utdelningen: en del per vuxen i tätort, en halv
del till varje barn, 1,5 del till varje vuxen på landsbygd och 2 delar till varje vuxen i
glesbygd

att

Införa täta, månatliga väl genomförda offentliga presskonferenser för att
kommunicera ovanstående klimatmetod, dess mål, möjligheter, åtgärder och fördelar i
klimatarbetet

Carl-Göran Wikholm

70

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion G6
Kontaktperson: Azadeh Rojan Gustafsson azadeh.rojhan@riksdagen.se
Klimat- och miljöfrågan är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Sverige, med den S-ledda
regeringen, har gjort ett viktigt arbete för att lyfta dessa frågor nationellt, i EU och internationellt.
Dock kvarstår många utmaningar, nationella som internationella, och Sverige måste fortsätta ha en
ledande roll i dessa frågor.
I denna motion beskriver motionären hur vi kan lyckas med klimatomställningen för våra
vägtransporter, dvs eliminera utsläppen av koldioxid från vägtransporterna och samtidigt ge ett
kraftigt omställningsstöd till befolkningen. Motionären lyfter fram hur Sverige behöver genomföra
radikala reformer för att snabbt mota den här utvecklingen nationellt, bidra internationellt och som
ett av världens rikaste länder vara ett föredöme.
Distriktsstyrelsen delar motionärens oro och vilja till att se en snabbare utveckling i
klimatomställningen och Sveriges ledarroll i detta.
Distriktsstyrelsen anser att många viktiga beslut har fattats och lika många har initierats. I
januariavtalets punkt 31 och inom den rådande fyrpartiuppgörelse mellan Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ska regeringen under nuvarande mandatperiod verka för
fossilfria transporter genom fossilfri laddning och tankning. Detta sker genom att nödvändig
infrastruktur byggs ut. Investeringarna i produktion och distribution av klimatsmart biogas ökar även
löpande. Enligt januariavtalet kommer det inte heller från år 2030 längre vara tillåtet att sälja nya
bensin- och dieseldrivna bilar.
Regeringen kommer även att driva på för ett motsvarande förbud i hela den Europeiska unionen. Ett
årtal utreds nu även för när fossila bränslen helt kan fasas ut.
Dessutom utformas reduktionsplikten så att den bidrar till det nationella målet om minskade
växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska nås med 70 procent år 2030. Bränslebytet genomförs
genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska
växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Successivt
ökade kvotnivåer skärps framöver där bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att
minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Reduktionsplikten ger en tydlig signal
om en stabil och ökande efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel. Det ger förutsättningar för
industrin att investera i produktionskapacitet. Sverige har goda förutsättningar att öka den inhemska
produktionen av hållbara förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan.
Sverige ska även enligt januariavtalets punkt 5 genomföra en kraftfull grön skatteväxling. Detta ska
genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att
den ska omsluta minst femton miljarder kronor.
En omfattande skattereform genomförs denna mandatperiod. Reformen ska bidra till att klimat- och
miljömål nås, öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och
företagande, stärka Sveriges konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka
marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt, förenkla genom att begränsa
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undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens
funktionssätt, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.
Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. Det innebär att
utsläppen inom Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än 1990 samt att resterande
utsläpp kan täckas fullt eller till viss del av kompletterande åtgärder. Sverige har även ett åtagande
inom EU gällande minskade utsläpp. Målen för medlemsländerna varierar. Sverige har mål om 17
procent minskade utsläpp till 2020, jämfört med 2005.
Sveriges nationella mål har högre ambitionsnivå än Sveriges åtagande i EU. År 2017 antog Sverige ett
klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.
Naturvårdsverket följer löpande upp mål, medel och ger rekommendationer samt presenterar
Sveriges utsläpp och upptag av växthusgaser. Riksrevisionen granskar även löpande effektiva kontra
och ineffektiva sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp.
Distriktsstyrelsen ser dessa genomförda och kommande reformer som viktiga och avgörande för att
möta de klimat- och miljöutmaningar som kvarstår. Fortsatt måste Sverige verka genom EU och
internationella institutioner för att driva på förändringar och reformer. Distriktsstyrelsen delar
motionärens åsikt om vikten av att regeringens arbete med dessa frågor kommuniceras,
kommunikation och informationsspridning är en viktig del i att öka kunskap om och skapa acceptans
för Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats2, 3, 4.

att

anse att-sats 1 besvarad.

G 7 Miljöcertifierad verksamhet på region Stockholms publika platser.

Haninge
Regionerna har liksom statliga organisationer och kommuner ett särskilt ansvar att vara föregångare
och pådrivande i det nödvändiga arbetet mot ett fossilfritt samhälle.
Region Stockholm har också ambitiösa program inom klimat. och miljöområdet. De omfattar
fordonsparker, byggnation, fastigheter, läkemedel och mycket annat. Inom såväl drift som
investeringsverksamheten har också miljöarbetet varit framgångsrikt men kan också utvecklas. På
sjukhus, stationer för kollektivtrafik och andra publika platser finns det en rad hyresgäster och
aktörer som bedriver försäljning, café- och restaurangverksamhet och annan service. De i många fall
mycket attraktiva lägena gör att stora skaror av resenärer, besökare och anställda är kunder till
verksamheterna.
Region Stockholm borde kunna ställa krav på att de som verkar i på dessa publika platser i har någon
form av miljöcertifiering, undantag kan givetvis finnas.
Certifieringen kan omfatta klimat, cirkulär ekonomi, resurshushållning m.m. Jag/vi föreslår
kongressen att besluta:
att distriktsstyrelsen ges uppdraget att verka för miljöcertifiering av aktörer som verkar i region
Stockholms publika miljöer.
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Göran Svensson Haninge 2020-11-29
Utlåtande över motion D2. Miljöcertifierad verksamhet på region Stockholms publika platser.
Styrelsens föredragande: Lena Berglund
Göran Svensson, Västerhaninge-Muskö S-förening, tar i motionen till Distriktsårskongressen upp
frågan om miljöcertifiering av aktörer som verkar i region Stockholms publika miljöer.
Certifiering beskrivs i motionen som ett viktigt sätt för Region Stockholm att ställa vissa krav på
aktörer som verkar på publika platser så som sjukhus, stationer och andra publika platser.
Certifieringen skulle enligt motionen kunna omfatta klimat, cirkulär ekonomi, resurshushållning
m.m. Kongressen föreslås besluta att ge distriktsstyrelsen uppdraget att verka för miljöcertifiering av
aktörer som verkar i region Stockholms publika miljöer. Arbetarekommunens styrelse håller med
motionären om Region Stockholms ansvar som föregångare och pådrivare i omställningen mot ett
fossilfritt samhälle. Regionen har på många sätt varit och är viktig för att driva utvecklingen mot
minskade utsläpp. Kravställning i den offentliga upphandlingen har till exempel varit drivande till
omställningen mot fossilfria bränslen i bussflotten.
Men liksom motionären påpekar så har regionen säkerligen många outnyttjade verktyg i
verktygslådan att ta till för att bidra till minskade utsläpp och ett fossilfritt samhälle. Certifiering av
aktörer som verkar på offentliga platser är ett spännande förslag som även
Arbetarekommunstyrelsen menar kan vara värt att utveckla.
Arbetarekommunens styrelse föreslår
att

motionen antas som Arbetarekommunens egen, vilket betyder att arbetarekommunen
ställer sig bakom motionen.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

distriktsstyrelsen ges uppdraget att verka för miljöcertifiering av aktörer som verkar i
region Stockholms publika miljöer

Göran Svensson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-26, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G 7
Kontaktperson: Jens Sjöström jens.sjostrom@.sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen och dess viktiga intention.
Region Stockholm är en stor aktör som måste ta sitt ansvar för en god miljö och för att hålla nere
belastningen på klimatet. Precis som motionären lyfter handlar det bland annat om
läkemedelshantering, trafik och hur de egna lokalerna används. Socialdemokraterna i Region
Stockholm tar varje chans att få till mer ambitiösa mål för hur klimatmål ska nås och regionens
miljöpåverkan ska sjunka, i alla dess verksamheter. I allt från framtagandet av Miljöprogram,
Trafikförsörjningsprogram, Skärgårdspolitiskt program till avfall inom sjukvård eller
fastighetsstrategiska investeringar är detta idag grundläggande perspektiv i vår politik.
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Socialdemokraterna har drivit att region Stockholm ska ha som mål att halvera energianvändningen
till 2030. Organisationens utsläpp av växthusgaser ska upphöra vid samma tid. Vi vill ha
innovationsupphandlingar med tuffa krav på energieffektivisering och minskad energiförbrukning. Vi
vill även ha en snabbutredning av införande av en koldioxidbudget. Regionen ska vara en testbädd
för ny teknik i samverkan med universitet och högskolor.
Motionen om miljöcertifiering i regionens publika miljöer har goda intentioner. Trots det så gör vi
bedömningen att det är svårt att omsätta i praktiken. Förslaget skulle inkludera även små aktörer och
näringsidkare, tex en kiosk i tunnelbanan. En sådan aktör har svårt att leva upp till de satta
miljömålen och riskerar därmed att behöva stänga ner.
Vi tror att det är bättre att en stor aktör, som region Stockholm, tar sitt ansvar och gör än mer i linje
med de förslag vi driver, än att lägga större belastning på mindre aktörer.

G 8 Fasa ut klimatskadliga subventioner

Solna
Sverige står inför en historisk utmaning, senast 2045 skall vi vara klimatneutrala. För att säkra att vi
är i linje med Paris-avtalets mål om en global uppvärmning väl under 2 grader kommer detta mål
antagligen att behöva skärpas. Det är dags att gå från ord till handling. Ett hinder på vägen är att vi
med olika bidrag och subventioner stöder användandet av fossila bränslen, och på så sätt motverkar
klimatmålen. Som exempel kan nämnas dieselsubventioner i lantbruket, energiskattebefrielse för
bränsle för inrikesflyget, med mera. Dessa klimatskadliga subventioner behöver fasas ut. Steg i denna
riktning har nyligen tagits, med exempelvis den aviserade förändringen av reseavdraget samt
avskaffandet av dieselsubventionerna i gruvnäringen.
Utfasningen av subventioner måste göras med eftertanke och omsorg så att de inte drabbar
medborgargrupper som till exempel boende i glesbygd, utsatta branscher som jordbruket eller
industrins konkurrenskraft. Industrin kan idag få omställningsstöd via Klimatklivet och även andra
möjligheter till stöd för omställning och övergång till hållbara alternativ behöver övervägas. I vissa fall
kan nya subventioner vara nödvändiga, till exempel kan en subvention av biodrivmedel i jordbruket
vara nödvändig när dieselsubventionen fasas ut.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att subventioner som
motverkar klimatmålen, såsom undantag för koldioxidbeskattning, fasas ut, samtidigt
som till exempel glesbygd och jordbrukare kompenseras

att

2. att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och antar den
som sin egen.

att

3. att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och länsriksdagsgruppen
ges i uppdrag att verka för motionens mål.

att

4. att Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen vidare till nästa
partikongress
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Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist, Dilan Zeki, Thomas Wahlqvist, Erik Rova Hedlund och Samuel
Gauvain
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G 8
Kontaktperson: Ebba Östlin ebba.ostlin@botkyrka.se
Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast
år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Många av januariavtalets 73 punkter och rådande fyrpartiuppgörelse mellan Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna handlar om denna historiska övergång.
Svensk livsmedelsproduktion är också samtidigt helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden.
Samtidigt som Sverige ska stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket så planeras
nu insatser för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. En utredning kommer
under år 2021 att presentera, föreslå åtgärder och styrmedel för att främja övergången till en
konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion.
Vid behov kommer här även föreslås kompensationsåtgärder för att stärka och öka
konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Utredningen väntas ge konkreta förslag på hur
jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel ska ske, hur övergången till
fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner ska genomföras samt öka
innovations- och konkurrenskraften för den inhemska produktionen av biodrivmedel.
En omfattande skattereform genomförs även denna mandatperiod. Reformen ska bland annat bidra
till att klimat- och miljömål nås. Vidare ska Sverige även enligt januariavtalet genomföra en kraftfull
grön skatteväxling. Detta ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb
och företagande. Målet är att den ska omsluta minst femton miljarder kronor. Regeringen ska även
under nuvarande mandatperiod generellt verka för fossilfria transporter genom att nödvändig
infrastruktur byggs ut. Investeringarna i produktion och distribution av klimatsmart biogas ska också
öka löpande. Ett årtal utreds nu för när alla fossila bränslen ska vara helt utfasade och från år 2030
kommer det exempelvis inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Parallellt
intensifieras reduktionsplikten där bränslebyte genomförs genom att drivmedelsleverantörer varje år
minskar växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel.
Allt detta sker enligt det nationella målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter
med 70 procent år 2030. Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska
utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Reduktionsplikten ger en tydlig signal om
ökande efterfrågan på hållbara förnybara drivmedel, förutsättningar för industrin att investera i
produktionskapacitet samtidigt som Sverige har goda förutsättningar att öka den inhemska
produktionen av hållbara förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan. Utifrån ovan beskrivning av
det arbete som bedrivs anser Distriktsstyrelsen att motionen ska vara besvarad.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 2, 3, 4.

att

anse att-sats 1 besvarad.
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G 9 Samhällsplaneringen bör stödja klimatmålen

Solna
Sverige står inför en historisk utmaning, senast 2045 skall vi vara klimatneutrala. För att säkra att vi
är i linje med Paris-avtalets mål om en global uppvärmning väl under 2 grader kommer detta mål
antagligen att behöva skärpas. Det är dags att gå från ord till handling.
I vår omställning måste vi säkerställa att alla verksamheter drar åt samma håll och att samhälls- och
infrastrukturplanering som har stora konsekvenser för klimatpolitiken inte motverkar klimatmålen.
Som Klimatpolitiska rådet påpekat måste samhällsplanering och infrastruktursatsningar istället
bedömas och prioriteras utifrån såväl samhällsbehov som klimatmålen, och klimatmålen ges
tillräcklig vikt. Som ett led i detta behöver planeringen av infrastruktur gå frå att vara prognosstyrd
till att bli målstyrd. Dagens prognosstyrning tenderar att överskatta ökningen av biltrafik, vilket leder
till stora satsningar på vägbyggen, vilket i sin tur ökar biltrafik på andra trafikslags bekostnad. På sås
sätt byggs samhället fast i ett beroende av vägtransporter. För att uppnå de nuvarande målen om en
70%-ig minskning av klimatutsläppen från transportsektorn innan 2030 måste istället planeringen
utgå ifrån att styra samhällets transportsatsningar på ett sätt som understödjer klimatmålen.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att investeringar,
infrastruktursatsningar och offentlig samhällsplanering skall följa klimatmålen

att

2. att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och antar den
som sin egen.

att

3. att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och länsriksdagsgruppen
ges i uppdrag att verka för motionens mål.

att

4. att Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen vidare till nästa
partikongress

Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist, Dilan Zeki, Thomas Wahlqvist, Erik Rova Hedlund och Samuel
Gauvain
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion G 9
Kontaktperson: Ebba Östlin ebba.ostlin@botkyrka.se
Motionärerna lyfter insiktsfullt behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå Paris-avtalet och
distriktsstyrelsen instämmer i att det kommer krävas flera åtgärder på nationell, regional och
kommunalnivå. Medvetenhet om miljöeffekterna i samhällsbygget behöver öka och därmed påverka
samhällsplaneringen. Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor, det är här flest jobb skapas och
inflyttningen har varit stor under hela 10-talet. Vi Socialdemokrater har visat att det går växa
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klimatsmart genom att exempelvis förtäta i kollektivtrafiknära lägen, att driva på utbyggnaden av
kollektivtrafiken och att bygga i trä. Men det återstår fortfarande mycket arbete att göra.
Vilka infrastrukturinvesteringar som genomförs påverkar samhället och hur det utvecklas.
Motionärerna föreslår att infrastrukturen bör planeras utifrån en målstyrning istället för
prognosstyrning då det i debatten lyfts att det senare kan riskera att i för högutsträckning prioritera
investeringar i vägar. Beslutsprocessen inför en ny infrastrukturproposition är komplex och en del av
det är att göra en så kallad Samhällsekonomisk analys för att kunna skapa ett hållbart
transportsystem. I den Samhällsekonomiska analysen ingår sex delar varav trafik- och
transportprognoser är en. Att Trafikverket gör en grundlig analys av behov och effekter är ett viktigt
underlag för att rätt väg- och järnvägsinvesteringar ska göras. Det är dock viktigt att framhålla att
under hela beslutsprocessen gällande infrastrukturinvesteringar så finns det en tydlig styrning utifrån
att ramar sätts per respektive transportslag, förenklat beskrivet att järnväg respektive vägar redan
initial får olika ramar. Sammantaget är det distriktsstyrelsen bedömning att det redan idag är fler
aspekter än prognoser som är vägledande för Samhällsanalysen och att en tydlig styrning till
trafikslagen redan finns i processen och att det vore olyckligt om det inte fanns en prognosstyrning i
processen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 2, 3, 4.

att

anse att-sats 1 besvarad.

G 10 Utveckla en nationell plan för negativa klimatutsläpp

Solna
Sverige står inför en historisk utmaning, senast 2045 skall vi vara klimatneutrala. För att säkra att vi
är i linje med Paris-avtalets mål om en global uppvärmning väl under 2 grader kommer detta mål
antagligen att behöva skärpas. Det är dags att gå från ord till handling.
Ett mål om netto-noll utsläpp 2045 och negativa utsläpp därefter kräver att koldioxid avlägsnas ur
atmosfären och på något sätt lagras, antingen i berggrunden, i jordbrukslandskapet, eller i den
växande svenska skogen. För att mildra effekterna av den globala uppvärmningen kommer vi att
under lång tid behöva negativa utsläpp som minskar atmosfärens innehåll av koldioxid.
I den klimatpolitiska vägvalsutredningen, Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) uppskattas
Sveriges framtida behov och möjligheter till negativa klimatutsläpp genom koldioxidinfångning och
lagring (CCS) samt kolinlagring i landskapet. Denna utredning bör nu, tillsammans med andra
utredningar, ligga till grund för en nationell plan för negativa utsläpp så att landet snarast möjligt kan
påbörja denna nödvändiga del av klimatomställningen.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att en nationell plan för
koldioxidavskiljning- och lagring (CCS) och negativa utsläpp inkluderande kolinlagring i
jordbrukslandskapet och skogen upprättas, inklusive finansiering och regelverk
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att

2. att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och antar den
som sin egen.

att

3. att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och länsriksdagsgruppen
ges i uppdrag att verka för motionens mål.

att

4. att Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen vidare till nästa
partikongress

Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist, Dilan Zeki, Thomas Wahlqvist, Erik Rova Hedlund och Samuel
Gauvain
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G 10
Kontaktperson: Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se
Motionärerna tar upp en angelägen fråga och har ett bra förslag och distriktsstyrelsen föreslår därför
att kongressen sak bifalla att-sats 1 och 3. När det gäller frågan om att skicka motionen till
partikongressen som sin egen vill partidistriktets styrelse dock ha handlingsutrymme att dels ta
hänsyn till om det händer hinna något substantiellt i frågan innan motionstiden till partikongressen
går ut och dels att kunna göra en samlad bedömning av vilka motioner som distriktet ska skicka in.
Dessa att-satser föreslås därför avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla att-sats 1, 3.

att

avslå att-sats 2, 4.

G 11 Upprätta bindande klimatmål för alla samhällssektorer

Solna
Sverige står inför en historisk utmaning, senast 2045 skall vi vara klimatneutrala. För att säkra att vi
är i linje med Paris-avtalets mål om en global uppvärmning väl under 2 grader kommer detta mål
antagligen att behöva skärpas. Det är dags att gå från ord till handling.
Grunden har börjat läggas. Inom initiativet Fossilfritt Sverige har färdplaner för samhällssektorer och
branscher tagits fram för att visa vägen till fossilfrihet. Som Klimatpolitiska rådet inskärpt måste
dessa färdplaner nu snarast möjligt omsättas i praktiken. Färdplanerna måste omvandlas till
bindande mål och fastlagda planer för att leda landet till fossilfrihet i enlighet med klimatmålen. Den
offentliga sektorn har också en central roll i klimatomställningen. Det offentliga bör gå före, och
genom att ställa krav på klimatneutralitet i offentlig upphandling kommer den privata sektorn att ges
starka ekonomiska incitament att ställa om. På så sätt kan den offentliga sektorn stimulera både
klimatomställning och framväxten av nya gröna företag i Sverige, en nödvändig utveckling för vår
framtida välstånd och välfärd.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att

1. att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att nya bindande sektorsvisa
mål och strategier utformas för utfasning av utsläpp växthusgaser inom samtliga
samhällssektorer.

att

2. att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att offentlig verksamhet blir
pådrivande i omställningen, med strikta miljö- och klimatkrav vid offentlig
upphandling.

att

3. att Socialdemokraterna i Stockholms län ställer sig bakom motionen och antar den
som sin egen

att

4. att motionen överlämnas till Stockholms länsriksdagsgrupp och länsriksdagsgruppen
ges i uppdrag att verka för motionens mål.

att

5. att Socialdemokraterna i Stockholms län skickar motionen vidare till nästa
partikongress

Patrik Lundquist, Cecilia Lundqvist, Dilan Zeki, Thomas Wahlqvist, Erik Rova Hedlund och Samuel
Gauvain
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion G 11
Kontaktperson: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se
Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfrågor och det är mycket bråttom att vända utvecklingen.
FN:s klimatpanels rapporter visar att åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna nå Parisavtalets
målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. För att klara målet måste utsläppen
minska med minst 55 procent till år 2030 och komma ner till netto-noll senast till år 2050. För att
klara av Parisavtalets temperaturmål krävs det att vi dels arbetar gränsöverskridande, dels klarar av
att genomföra en grön omställning i samhället.
Ett stort ansvar för klimatomställningen har landets kommuner med hållbar stadsbyggnad,
utvecklingen av smarta städer, avfallshantering, energiproduktion och kollektivtrafik. Det lokala
engagemanget i miljöarbetet har funnits i Sverige under många år och fick en skjuts när man
implanterade arbetet med Agenda 2030 kommunsektorn. Även nationella klimatstrategiska medel
har varit viktiga för att utveckla arbetet. Klimatklivet har lett till viktiga investeringar, bland annat av
30 000 laddpunkter över hela landet, och med stadsmiljöavtalen får kommunerna stöd att bygga ut
kollektivtrafiken.
Vi socialdemokrater tycker att stöd till kommunsektorn är viktigt för att stimulera en hållbar
stadsplanering. Det kan handla om att utveckla mer hållbara byggprocesser, mer klimatsmarta
lösningar för avfallshantering, miljövänlig kommunikation till och från jobbet eller förnybar energi.
Det handlar också om att stimulera lokala upphandlingar där krav ställs för att påskynda
omställningen till ett mer miljövänligt samhälle. För att ta vara på kraften i miljöengagemanget och
förstärka det lokala miljöarbetet som engagerar så många människor, inte minst unga, behöver vi
utveckla olika former av demokratistöd.
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Coronapandemin gör att vi kommer att omvärdera vårt synsätt på resande och vi ser nu kraften i ett
mer utbyggt digitalt engagemang där man möts och kan avhandla aktuella frågor. Den kraften som
nu vuxit sig stark måste vi framöver hålla i och utveckla, inte minst utifrån ett glesbygdsperspektiv.
Distriktsstyrelsen ser positivitet på regeringens proposition ”En samlad politik för klimatet –
klimatpolitisk handslingplan” (Pop 2019/20:65) som överlämnades i slutet av 2019 till riksdagen. I
propositionen redovisar regeringen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under
mandatperioden inklusive de beslutade och planerade åtgärder som bidrar till att nå de nationella
och globala klimatmålen. Regeringen föreslår att ökade ansträngningar görs för att integrera
klimatpolitiken i alla relevanta politikområden för att nå det långsiktiga och tidsatta utsläppsmålet. I
propositionen är regeringen tydlig med att klimatmålen ska uppnås.
Regeringen har också höjt miljöbudgeten. Flera stora klimatsatsningar, exempelvis Klimatklivet,
Bränsle-bytet, ett bonus–malus-system för nya lätta fordon, stadsmiljöavtalen och industriklivet finns
nu på plats. Dessa reformer skapar förutsättningar för den omställning som Sverige har påbörjat och
innebär att vi tar viktiga steg mot ett samhälle som inte är beroende av fossila bränslen.
Regeringen pekar också på att det krävs skarpa styrmedel och att klimatomställningen sker på ett
sådant sätt att alla har möjlighet att vara en del av lösningen. Alla samhällssektorer på alla nivåer
(lokalt, regionalt, nationellt och internationellt) behöver bidra till en hållbar och fossilfri utveckling.
För att detta ska ske behöver klimatpolitiken integreras i alla relevanta politikområden. Regeringen
påpekar att Sverige har tagit några viktiga steg på vägen.
Regeringen delar Klimatpolitiska rådets bedömning att utsläppsminskningstakten behöver öka för att
klimatmålen ska nås och ser behov av att både skärpa befintliga styrmedel och besluta om nya
åtgärder som fullföljer omställningen. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige samarbetar
hundratals aktörer från näringsliv, kommuner, regioner, forskningsinstitutioner och civilsamhällets
organisationer för att nå fossilfrihet. Hittills har fjorton branscher tagit fram och överlämnat s.k.
färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen: bergmaterialindustrin, betongbranschen, byggoch anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln, digitaliseringskonsultbranschen,
flygbranschen, fordonsindustrin, gruv- och mineralbranschen, sjöfartsnäringen, skogsnäringen,
stålindustrin, upp- värmningsbranschen samt åkerinäringen. Färdplanerna innehåller förslag på hur
branscherna anser att omställningen till fossilfrihet kan gå till och vad politiken kan göra för att
möjliggöra den.
Regeringen anför i propositionen att möjligheterna att stärka kommuners och regioners mandat och
verktyg för att minska sin klimatpåverkan bör ses över. Bland annat bör hinder i de regelverk som i
dag begränsar dessa aktörers klimatarbete undanröjas. Relevanta styrdokument för länsstyrelsernas
arbete bör även ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Länsstyrelsernas
stödjande roll i att genomföra regeringens klimatpolitik på regional nivå bör enligt regeringen
förtydligas, bl.a. för att länsstyrelserna på ett tydligare sätt ska kunna stödja och underlätta för
kommunerna när det gäller minskad klimatpåverkan i fysisk planering. Offentlig upphandling är enligt
regeringens bedömning i propositionen ett effektivt instrument för att främja god konkurrens och
sund användning av skattemedel men kan också bidra till att nå våra klimatmål.
Regeringen anför att den avser att se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i
offentlig upphandling, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan. Regeringen anför
vidare att Upphandlingsmyndigheten redan arbetar med att utveckla miljökriterier och sprida
kunskap om miljömässigt hållbar upphandling. Myndigheten har därför en viktig roll i klimatarbetet,
och den vill regeringen utveckla ytterligare, bl.a. genom att säkerställa att miljökriterierna hålls
uppdaterade i takt med utvecklingen. Regeringen avser därför att ge myndigheten i uppdrag att
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lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå
klimatmålen och för att kunna prioritera de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för
pengarna. Regeringen anför vidare att Sverige enligt den nationella upphandlingsstrategin ska ligga i
framkant och fortsätta att vara ett föredöme när det gäller miljöanpassad offentlig upphandling och
att ett livscykelperspektiv bör beaktas i upphandlingens olika faser. Enligt regeringen har
möjligheterna att ta miljö- och klimathänsyn vid upphandling förtydligats i den nya
upphandlingslagstiftningen.
Distriktsstyrelsen kan också understryka att partistyrelsen har tagit beslut om att ett nytt
internationellt program ska skrivas och tillsatt en programkommitté som leds av Ann Linde och Peter
Hultqvist. Programmet ska sikta mot 2030. Programkommittén har också tillsatt tre
fördjupningsgrupper som har haft i uppgift att arbeta fram ny politik inom bla klimat.
Programmet ska behandlas på kommande partikongress.
Distriktsstyrelsen ser därför inte skäl att begära att ytterligare åtgärder vidtas i enlighet med
motionärernas förslag.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 3, 4, 5.

att

anse att-sats 1, 2 besvarad.

G 12 Minska miljöpåverkan genom förändring av postutdelning

Norrtälje
Enskild motion
Idag delas posten ut av olika postföretag vid olika tidpunkter. Minst två bilar kör dagligen ut posten
till våra brevlådor. I dagens läge där allt mindre försändelser sker i pappersform är det inte
försvarbart varken ur miljösynpunkt eller av samhällsekonomiska skäl att flera bilar används för
postleverans till ett och samma område. Dagens ordning skapar dessutom stress och ovisshet
eftersom posten delas ut vid flera tillfällen en och samma dag.
Därför yrkar jag:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

endast en postbil levererar post inom ett och samma område

att

landet delas in i geografiska postdistrikt som sedan läggs ut på anbud så att det
fortsatt råder fri konkurrens

att

motionen översänds till socialdemokratiska riksdagsgruppen för vidare åtgärd i
motionens anda.

Leif Björkman
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Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion G 12
Kontaktperson Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se
Frågan om samdistribution av post och prenumererade morgontidningar går långt tillbaka i tiden.
Den bärande tanken är att man genom en samordning skulle kunna uppnå samhällsekonomiska
vinster samtidigt som det skulle vara mera skonsamt för miljön. Detta har ånyo aktualiserats under
de senaste åren på grund av sjunkande volymer av såväl tidningar som brev.
Post- och telestyrelsens kartläggning av förutsättningar att genomföra samdistribution av post och
tidningar visar att det inte är möjligt att inom befintligt regelverk ”tvinga” fram en samdistribution
eller försök med sådan samverkan. Det är också svårt att se hur man genom ändringar i regelverket
skulle kunna få till stånd en försöksverksamhet med samdistribution, mot någon av parternas vilja,
som de facto skulle innebära att PostNord skulle vara tvungen att samverka med samma regionala
tidningsdistributionsföretag som också är deras konkurrenter på brevmarknaden.
Det senaste försöket med samdistribution genomfördes våren 2014 då PostNord lät dela ut posten
med sitt dotterbolag TAB (Tidningstjänst AB) till drygt trehundra hushåll under ett antal veckor. Den
viktigaste slutsatsen som PostNord drog av detta försök var att även om man, ett knappt dygn
försenat, kunde dela ut posten med tidningsbudet på morgonen, så var man tvungen att köra en
nästan lika lång runda senare på dagen för att leverera de försändelser som ska kvitteras skriftligen
av mottagaren. Sammantaget innebar det att man i realiteten inte såg några besparingsmöjligheter,
varken vad avser kostnader eller miljöpåverkan.
Även om distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen, anser distriktsstyrelsen att det inte är
praktiskt möjligt att genomdriva motionärens förslag. Med anledning av det anser distriktsstyrelsen
att motionen ska avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion G 12

G 13 En svensk green new deal

Norrtälje
Enskild motion
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen
orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella hotet som både
mänskligheten och livet på jorden som vi känner det någonsin ställts inför. En enig forskarkår skriker
sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps orsakad av
klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har vidtagits har till sin
omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara av att lösa klimatkrisen
är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk handling för att ställa om.
Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter förmåga och att det ekonomiska
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systemet drar år samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag
undergräva dem.
Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla konsekvenserna
av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. Effekterna och konsekvenserna
kommer slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. Det är arbetarklassen och särskilt
kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av ett förändrat klimat. Därför är den globala
uppvärmningen också det enskilt största hotet mot jämlikheten, både i Sverige och i världen. Den
mest rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid vara den som är mest ambitiös.
70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar mångdubbelt
större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen ska lyckas måste
klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet för en offensiv klimatpolitik, och
därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet, riskerar att urholkas om politiken inte uppfattas
som rättvis. Därför ska åtgärderna för att ställa om bekostas av de stora företagen och den rika
eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de gemensamma
lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska ha klimatångest för
att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de stora utsläppen, och som tjänar på
att göra dem, är de som ska betala för lösningarna.
Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en omfattande
omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i välfärden har vi eftersatt
investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden. Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt
som biljettavgifterna fasas ut för att bli tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande
kapacitetsbrist som inte kommer lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i vägen
för svensk konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna leva fria liv.
För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av person- och
godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i södra Sverige ersättas av
tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs stambana för höghastighetståg.
Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande åtgärder
vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabilenergiförsörjning ä r
viktig för både industrin och välfärden. För att dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna
fortsätta utvecklas måste andelen förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det
kräver ett politiskt ledarskap som vå garreglera marknaden och sätta människan och planeten
framför kortsiktiga och fossila vinstintressen.
Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera, konsumera,
använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart samhälle. Sverige ska bli världens
första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi där förbrukade produkter återanvänds och
återvinns i så hög grad som möjligt. För att det ska kunna genomföras behöver ett antal åtgärder
vidtas. En koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige skulle möjliggöra mer
klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är införandet av fler
pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara en helt cirkulär ekonomi.
Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell frigörelse
har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs mer än någonsin för att rusta
människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas efter. Detta
är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara möjlig att genomföras.
Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före vinstmaximering.
Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora investeringar i innovation och grön teknik.
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Klimatkrisen ska mötas med gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna omställningen
kommer även stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så sätt kan vi lyckas
höja människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full kraft.
Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar en miljömässig
omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya
innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.
Med stöd av ovanstående yrkar vi:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska förutsättningar
att successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken.

att

Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation
som bidrar till industrins klimatomställning.

att

Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för höghastighetståg
med kapacitet för 320 km/h.

att

Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att
energianvändningen i Sverige blir 100% förnybar senast år 2040.

att

Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att
energianvändningen i Sverige är 100% fossilfri senast år 2030.

att

Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka för
gemensamma pantsystem i EU.

att

Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och produkter
som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från förnybara råvaror år
2030, med samma målsättning i EU år 2035.

att

Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva hyresrätter och
inrättandet av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag.

att

Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av produkter och
tjänster som säljs i Sverige.

att

Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör det
dyrare för de som flyger ofta.

att

motionen antas som sin egen.

att

motionen skickas till partidistriktets årskongress.

att

motionen skickas till Socialdemokraternas ordinarie partikongress 2021.

Johannes Salo
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
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Partidistriktets utlåtande över motion G 13
Kontaktperson: Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se
Johannes Salo, från Norrtälje arbetarekommun har skrivit en engagerande motionstext om
klimatkrisen. Socialdemokraterna är den politiska kraft i samhället som står för löftet om en bättre
värld och politiken är verktyget ”Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att
förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar
och visioner.” (Olof Palme 1964, SSU:s kongress), citatet beskriver kraften och viljan till förändring i
socialdemokratin.
Distriktsstyrelsen anser likt motionären att klimatomställningen måste ske rättvist och att det är vår
tids största utmaning.
Socialdemokraternas mål är att Sverige ska vara ett ledande land i klimatomställningen och bli
världens första fossilfria land. Det kommer kräva kraftfulla åtgärder för att rädda klimatet och ingen
medborgare ska lämnas utanför när djärva förändringar ska bli verklighet. Självklart behövs det en
tydlig målsättning för att hantera vår tids största utmaning.
Sveriges regering har lämnat i en långsiktig klimatstrategi till FN som är kopplat till Parisavtalet. Alla
länder har av FN uppmanats att inkomma med en långsiktig strategi och Sverige var också ett av de
första länder att anta ett netto noll-mål, vilket är ett mycket ambitiöst mål framtill 2045.
Den budget Socialdemokraterna presenterade för 2021, är ett kraftfullt grönt återstartspaket för fler
jobb, en starkare välfärd och en snabbare klimatomställning. Bland reformerna finns stöd till
regionerna för utbyggnad av kollektivtrafik, en forskning och innovationsoption, underhåll av järnväg,
för att nämna några av de satsningar som kommer införas 2021.
Socialdemokraterna i EU-parlamentet har en hög ambition och arbetar strategiskt med att
klimatarbetet måste föras på global nivå och att de industrialiserade länderna ska gå i spetsen för att
minska de egna utsläppen. Här finns förslag på satsningar på järnvägssystem och miljövänlig
infrastruktur samt även ett gemensamt pantsystem i EU som riksdagen beslutat om och
Socialdemokraterna i EU, nu arbetar för.
Den socialdemokratiska ledda regeringen har även en målsättning att ställa om till ett 100 procent
förnybart elsystem vilket är ett viktigt steg för klimatet med att utveckla en modern energisektor.
Den energiöverenskommelsen som socialdemokraterna tagit fram med andra partier drivs framåt
och innebär att det kommer att finnas en stark politik för att fortsätta utbyggnaden av förnybar
energi, stärka elnäten, utveckla elmarknaden, stärka småskalig produktion och lagring av el och
effektivisera användningen av energi. Här är forskning och innovationsoptionen viktiga vilket
presenterades i budgeten för 2021.
Motionen har flera förslag på hur Sverige ska kunna uppnå en snabbare klimatomställning och
socialdemokraterna arbetare redan i enlighet med delar av motionens intentioner.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

att

anse att-sats 2, 4, 5, 6 besvarad.
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H- Partiinternt
H 1 Motion om klubbars och föreningars representation i ak-styrelser

Lidingö
Enskild motion
Klubbar och föreningar är partiets grundorganisationer och dess styrelser har till uppgift att bilda
opinion för partiet och dess politik, att utveckla medlemskapets värde, att befrämja ett aktivt och
öppet partiarbete inom klubben/föreningen samt att svara för att medlemmarna ges möjligheter att
påverka partiets hållning i politiska frågor och aktivt delta i utformningen av föreningens verksamhet.
Arbetarekommunens styrelse har till uppgift att ge stöd för organisations- och verksamhetsutveckling
i de socialdemokratiska föreningarna i syfte att stärka organisation och medlemsutveckling vilket ska
utveckla och stärka det kommunalpolitiska arbetet och arbeta för flera aktiva ak medlemmar och
färre som sitter “på för många stolar”.
För att ge bästa möjliga förutsättningar för både klubbar/föreningar och Ak-styrelsen att genomföra
dessa uppdrag föreslår vi att samtliga inom Ak befintliga socialdemokratiska klubbar och
sidoföreningar ska vara representerade med ordinarie medlem i AK-styrelsen, med av
klubb/förenings styrelse utsedd styrelsemedlem, SSU, S-kvinnor, Kommunal, Seniorsossarna,
Internationell förening etc.
Detta skulle dessutom ge synergieffekter som ökad ömsesidig förståelse, ökat engagemang och en
kraftfullare organisation.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
Socialdemokraterna i samband med nästa stadgeöversyn tittar på detta Anna Fundin
Lidingö S kvinnor
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.

Partidistriktets utlåtande över motion H 1
Kontaktperson: Sara Helge-Vikmång sara.heelge-vikmang@huddinge.se
Den socialdemokratiska föreningen/klubben är partiets grundorganisation och har viktiga uppgifter,
så som motionären skriver. Arbetarekommunens styrelse leder arbetarekommunen och är högsta
beslutande organ då medlemsmöte eller representantskap inte är samlat.
Styrelsen har i förekommande fall arbetsgivaransvar.
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Arbetarekommunerna har olika förutsättningar, utmaningar och organisation. Organisationen ska i
enlighet med stadgarna fastslås i en organisationsplan. I många arbetarekommuner saknas
föreningsstruktur och då är arbetarekommunen grundorganisation. I varje arbetarekommun kan det
också finnas en fri kvot av medlemmar som inte är med i någon förening/klubb. Det finns också
möjlighet att inrätta ett representantskap där föreningar/klubbar har representation utifrån särskilda
regler.
När det gäller styrelsens sammansättning så är det upp till arbetarekommunens årsmöte att utse den
styrelsen som anses mest lämpad. Det finns en frihet att utforma den styrelse som har
medlemmarnas och föreningarnas stöd och som kan arbeta effektivt och förtroendeskapande. Varje
medlem och förening/klubb har möjlighet att nominera kandidater till styrelsen inom fastlagd tid och
en valberedning utsedd av ett årsmöte lägger fram ett förslag. Det finns inga hinder i stadgarna för
ett årsmöte att diskutera och ge valberedningen i uppdrag att arbeta utifrån särskilda principer för
styrelsens sammansättning. I slutänden är det dock årsmötet som väljer styrelse.
Partistyrelsen kommer på uppdrag av tidigare partikongress att lägga ett förslag på nya stadgar till
partikongressen att ta ställning till i november. Förslaget har föregåtts av en stadgeöversyn och
dialog i partiorganisationen. Utgångspunkten för dialogen har varit att det är samma demokratiska
regelverk som ska gälla i hela partiet och att det inte längre ska finnas egna stadgar för respektive
partiorganisation. Motionen föreslår att nästa stadgeöversyn ska titta på representationen i
arbetarekommunernas styrelser.
Distriktsstyrelsens bedömning är att det troligtvis kommer att dröja innan en ny stadgeöversyn är
aktuell.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion H 1

H 2 Inför begränsad total talartid

Södertälje
Enskild motion
Motionsbehandlingarna är distriktårskongressens viktigaste uppdrag. Det är motionerna som bildar
ny socialdemokratisk framtidspolitik med stöd från organisationens medlemmar. Om
motionsskrivandet avtar, försvinner politiska idéer som skulle kunna leda partiet till valframgångar.
När distriktårskongressen inleds brukar talartiden för motionsbehandlingarna vara generös. Det är
nästan aldrig så att talartiden är densamma i slutet som i början, oftast begränsas den under
kongressen. Talartiden ändras oftast på grund av allmän tidsbrist och bristande tålamod. Detta är en
naturlig följd av att vissa delegationer väljer att debattera många motioner vilket naturligtvis är en
rättighet och bra för debatten. Det får däremot inte ske på bekostnad av andra, deras motioner och
motionärernas talartider, vilket är fallet idag.
Har man tur, hamnar ens motion i toppen av motionslistan. Då har man visserligen en lång talartid
och kongressen är alert och lyhörd. Har man otur, hamnar ens motion i slutet med en kort talartid
och kongressen har zoomat ut. Detta är ett problem som bör lösas genom att delegationer får en
total talartid baserad på antalet ombud som i sin tur representerar den demokratiska fördelning som
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finns i kongressen. På så sätt minskar vi irritationsmomenten som uppstår samtidigt som vi inför en
demokratisk fördelning av den totala talartiden.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Stockholms läns partidistrikt inför en total talartid inför varje kongress där varje
delegation tilldelas en talartid per ombud samt en grundtid.

att

Stockholms läns partidistriktsstyrelse ges i uppdrag att återkomma med ett förslag på
talartider.

Sarkis Khatchadourian
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion H 2
Kontaktperson: Sara Helge-Vikmång sara.heelge-vikmang@huddinge.se
Socialdemokraterna i Stockholms län ska ha en framtidsinriktad politik som utvecklas i samtal med
väljare och mellan medlemmar. Politiken utvecklas i folkrörelsen, i kampanjorganisationen, på nätet
och i det vardagliga politiska arbetet i såväl partiet som i kommuner, regioner, i regering och riksdag
där Socialdemokraterna finns representerade.
Politiken utvecklas också genom att enskilda medlemmar och grundorganisationer väcker en motion
som behandlas i arbetarekommunen och på distriktskongressen.
Alla ombud ska få möjligheter att engagera sig i kongressens arbete och därmed utveckla politiken.
Det är olyckligt om det är ett fåtal ombud som upptar en stor del av talartiden, medan andra ombud
upplever att det inte finns möjlighet att få uttrycka sig. Distriktsstyrelsen vill att distriktskongresserna
ska präglas av framtidstro, engagemang och delaktighet. Fler ska involveras före och under
kongresserna genom att vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter, genom ett inkluderande arbetssätt
och genom att kongressen får möjlighet att behandla viktiga framtidsfrågor. Framtidsfrågorna kan
behandlas i form av motioner, men också i form av handlingsprogram och policyförslag.
Distriktsstyrelsen ska i enlighet med stadgarna upprätta ett förslag till dag- och arbetsordning som
beslutas av distriktskongressen. Distriktsstyrelsen ska i förväg sända ut ett motionshäfte tillsammans
med distriktsstyrelsens utlåtande som ombuden ska få genom arbetarekommunerna senast en
månad före kongressen.
Till distriktskongressen inkommer ofta ett stort antal motioner som distriktsstyrelsen delar in under
olika rubriker för att underlätta för ombuden och för att göra behandlingen av motionerna så bra
som möjligt. Ett omfattande förarbete görs för att beräkna tidsåtgång och därmed ge alla motioner
samma möjligheter till debatt. Arbetsordningen anger hur talartiden ska hanteras och eventuellt
begränsas under kongressens gång. Distriktskongressen utser ett presidium som leder
förhandlingarna och ser till att de demokratiska principerna och dag- och arbetsordningen följs.
Under 2020 behövde kongressen delas upp i två delar och genomföras digitalt. Genom ett mycket
gott samarbete mellan presidiet, distriktsstyrelsen, arbetarekommunerna och delegationerna
genomfördes, med stöd av expeditionen, digitala forum inför kongressen där ombuden och
distriktsstyrelsen fick möjlighet att diskutera motionerna. Yrkanden samlades in i förväg. Utifrån de i
88

förväg inkomna yrkandena gjordes en tidsplanering och förslag till talartidsbegränsning. Trots
noggranna förberedelser och gott samarbete så uppstod en tidsbrist. Här menar distriktsstyrelsen att
det är ett gemensamt ansvar, och ett individuellt ansvar, för alla deltagare att bidra till att alla
motioner får likvärdiga förutsättningar att behandlas.
Distriktsstyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att alla ombud har yttrande- och
förslagsrätt. Den principen kan inte inskränkas på det sätt som motionären föreslår nämligen att
delegationen ska tilldelas en talartid per ombud samt en grundtid.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion H 2

H 3 Förändring av partidistriktets stadgar

Solna
Motion till Distriktskongressen den 24 april 2021
Förändring av Stockholms läns partidistrikts stadgar angående val av distriktsstyrelse
Distriktskongressen 2020.
I proposition avseende förändring av distriktsstadgan (§5, moment 2 om distriktsstyrelsen skrivs i
texten:
” ….. Beslutet om förändring av distriktsstadgan behöver tas före det att valen förrättas och då
förklaras omedelbart justerat. Därmed kan den tvååriga mandatperioden behållas och styrelsen
utökas redan perioden 2020-2022. …”
På distriktskongressen 2020 togs ett nytt beslut om antal ledamöter, m m: ”§ 5 Distriktsstyrelse,
Moment 2
”Distriktsstyrelsen ska bestå av elva ledamöter och fem suppleanter. Ordförande, vice ordförande,
studieorganisatör och facklig ledare väljs särskilt. Distriktsstyrelsen kan inom sig utse ytterligare
funktionärer samt ett verkställande utskott om högst fem ledamöter.”
Därefter valdes 11 styrelseledamöter + 5 ersättare på 2 år.
§ 4 Distriktskongress, moment 2
”På två-dagarskongressen (som hålls vartannat år) väljs distriktsstyrelse, revisorer samt ersättare för
dessa i enlighet med § 5 och § 6, för en mandatperiod om två (2)år
”
För att säkra kontinuiteten i distriktsstyrelsen bör likalydande skrivning som finns i partistadgarna
(antagna av Partikongressen 2017) för Arbetarekommuners styrelser, § 6 moment 2.
”Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. Ena året väljs det mindre antalet
ledamöter och det andra året de övriga.”.
Detta innebär att det alltid finns några ledamöter kvar som har varit med i arbetet under året/en och
ger kontinuitet i styrelsearbetet.
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Det skulle innebära, som vi ser det, att vid nästa val av styrelse + ersättare (Distriktskongessen 2022),
eftersom alla avgår samtidigt, skall styrelsen väljas med det mindre antalet 5 ledamöter (ordförande
+ 4 ledamöter) på 2 år och resten 6 ledamöter (vice ordförande + 5 ledamöter på ett år). För att man
i fortsättningen skall få kontinuitet i styrelsen.
I fortsättningen kommer då alla, vartannat år, väljas på 2 år. Det är bara nu, den första gången
ändringen sker som några kommer att väljas på 1 år för att man skall komma in i rätt rytm.
När det gäller val av ersättare skulle 1 år vara att föredra då har de en möjlighet att kunna väljas som
ledamot med kontinuitet in i styrelsen efter 1 år, inte bara gå in som ersättare om någon ordinarie
ledamot lämnar sin plats, och då kan även ny ledamot väljas in, vilket innebär att det varje år finns en
fulltalig styrelse med fulltaliga ersättare.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

- Att Stockholms läns partidistrikts stadgar ändras så att val av distriktsstyrelse görs på
så sätt att det mindre antalet väljs ena året och de övriga väljs påföljande år.
Ordförande och vice ordförande väljs vid olika år. Val av suppleanter görs varje år.
Vid distriktskongressen 2022 när ny distriktsstyrelse skall väljas, 11 ledamöter, väljs
det mindre antalet ledamöter för 2 år, 5 ledamöter, ordförande väls inledningsvis på 2
år. Vice ordförande och övriga ledamöter väljs på 1 år.

att

- Att ersättare väljs på 1 år.

att

- Att därefter väljs alla på 2 år. Det är endast första gången ändringen sker som några
kommer att väljas på 1 år för att man skall komma in i rätt rytm.

Detta innebär att fr o m 2022 kommer val att ske vid varje Distriktskongress i fortsättningen.
Elisabet Brolin Gunilla Åberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion H 3
Kontaktperson: Sara Helge-Vikmång sara.heelge-vikmang@huddinge.se
Partidistriktet har sedan ett flertal år tillbaka tvååriga mandatperioder och genomför
distriktskongresser så som motionen beskriver. Mandatperioderna regleras i distriktets stadgar och
syftar till att skapa kontinuitet, produktivitet och undvika den ryckighet som ett- åriga perioder
och/eller växelvis val av ett antal ledamöter skulle innebära.
I en lokal styrelse samlas styrelsen utöver styrelsemötena också vid
medlemsmöten/representantskapsmöten och i det lokala kampanjarbetet. Det finns goda
möjligheter för styrelsens medlemmar att lära känna varandra också utanför styrelserummet.
En distriktsstyrelse samlas till cirka 10 styrelsemöten om året och medlemmarna i styrelsen bor
utspridda över ett stort geografiskt område. Det finns få tillfällen att samlas mellan styrelsemötena i
jämförelse med den lokala nivån. Distriktsstyrelsen menar därför att modellen med tvååriga
mandatperioder där hela styrelsen väljs vid samma tillfälle är den bästa modellen för att skapa en
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kontinuitet på den regionala nivån även om distriktsstyrelsen kan förstå argumentet som framförs i
motionen angående växelvis val. Det har alltid funnits ett flertal ledamöter som ställt upp till omval
som också fått kongressens förtroende och därmed har det inte varit något praktiskt problem att
skapa den kontinuitet som efterfrågas i motionen.
Partistyrelsen kommer på uppdrag av tidigare partikongress att lägga ett förslag på nya stadgar till
partikongressen att ta ställning till i november. Förslaget har föregåtts av en stadgeöversyn och
dialog i partiorganisationen. Utgångspunkten för dialogen har varit att det är samma demokratiska
regelverk som ska gälla i hela partiet och att det inte längre ska finnas egna stadgar för respektive
partiorganisation. Motionen föreslår stadgeändringar i en distriktsstadga som mest troligt kommer
att ersättas av den nya partistadgan och motionen bör också av det skälet avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion H 3

H 4 Vart har vår socialdemokratiska politik och ideologi tagit vägen?

Norrtälje
Enskild motion
Min undran är vart vår politik och ideologi har tagit vägen? För just nu så känner jag inte igen vår
politik eller ideologi. Just nu är vi så långt ut på högerkanten så att vi snart är blå allesamman istället
för röda. Jag vill tillbaka till Olof palmers politik.
Ju mer tiden går, desto lägre ifrån vår politik och det svenska folket kommer vi!
Men jag vill ju att vi ska komma närmare alla som bor här i Sverige och att vi pratar från hjärtat...
pratar så att alla förstår och förstår vad vi vill.
Glöm inte bort vad vi står för och våra allmänna grundsatser… Frihet, Jämlikhet, Solidaritet,
Demokrati och Arbete.
Vi är ju Sveriges arbetarparti och de är ju vi som bildade den svenska modellen och folkhemmet, vi
ska ju slås för den lilla människan och alla orättvisor... de är ju vi som ska göra gliporna mellan fattiga
och rika mindre... de är vi som ska hjälpa dom som har de värst...
De är dags att vissa vad vi tycker och tänker… de är dags att sticka ut hakan och ta fajterna... vi måste
vissa vad vi tror på och stå upp för svenska folket… Om vi vill ha tillbaka våra väljare som lämnat oss
så finns det inget annat sätt. Vi måste kämpa för vår politik och ideologi, så att vi kommer upp på
spåret igen.
Vi kan inte låtas skrämmas av de som hände vår Olof Palme och Anna Lind… för då vinner de onda i
samhället som vill stoppa vår frihet och allas politiska åsikter.
De är dags för handling. De är dags för kamp! Precis som vi sjunger i internationalen den 1maj. Vi kan
inte sluta kämpa för våra politiska värderingar och ideologi.
Kamrater jag föreslår:
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att

vi måste gå tillbaka till vår vänsterhalva och vår ideologi för att bli starka igen.

att

vi måste prata så att alla förstår vad vi vill och prata från vårt socialdemokratiska
hjärta.

att

vi inte ska sluta kämpa för vår politiska tro.

att

vi aldrig ska sluta kämpa för Socialdemokratin i det svenska samhället

att

vi ska vara stolta Demokratiska Socialister precis som Olof Palme var.

Mike Bergström
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion H 4
Kontaktperson: Boel Godner boel.godner@sodertalje.se
Socialdemokraterna är och har alltid varit ett progressivt parti. Vi utgår från hur samhället ser ut idag
när vi skapar vår politik nu och för framtiden. Vi utgår både från vår ideologi, vårt partiprogram och
från den möjlighet vi har att fatta beslut för medborgarnas bästa.
Socialdemokrater är också pragmatiska och ställer Sveriges och medborgarnas bästa i främsta
rummet.
Det finns en del i motionens brödtext som distriktsstyrelsen inte håller med om. Vi är inte ett parti
som tittar tillbaka utan vi blickar framåt.
Visst ska vi känna glädje och stolthet över efterkrigstiden då vårt växande välstånd via politiska beslut
gick till att bygga Sverige och vår gemensamma välfärd starka. Men mycket är annorlunda idag.
Sverige är ett land i framkant på många sätt men lågkonjunkturer och perioder av borgerligt styre har
förändrat såväl välfärdssystem som ekonomiska system.
Det politiska landskapet ser ut så idag att vi inte kan styra ensamma på riksnivå, på regional nivå eller
i kommuner. I många kommuner styr vi i blocköverskridande samarbeten som var svåra att förutse
på 1900-talet. Men mitt i allt detta är vi fortfarande socialdemokrater med den enskilda människans
frihet som främsta mål och det jämlika samhället som lösning på många problem. Det finns
garanterat i varje socialdemokratiskt hjärta och själ när vi föreslår och fattar politiska beslut.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 1.

att

anse att-sats 2, 3, 4, 5 besvarad.

H 5 Vi måste vända negativ medlemsutveckling – inför ny form av medlemskap

Upplands Väsby
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Enskild motion
Medlemsutvecklingen i partiet har under lång tid haft en negativ trend. Vi måste hjälpas åt att bryta
denna den trend och öka medlemsantalet i partiet. En inte alldeles enkel uppgift i ett stort parti som
under en lång tid haft en ledande roll i svensk politik. Ingen ”quick fix” således. Det tar lång tid att ge
utrymme för nya idéer.
En ny idé att börja umgås med, efter att alla ”varför” analyserats, är medlemskapet och
medlemsavgiften. Möjligheten att i någon form skilja på medlemskap i partiet och en enklare form av
medlemskap i den lokala organisationen, det vill säga ett lokalt medlemskap. Vid lokalt medlemskap
betalas medlemsavgift till den lokala Arbetarekommunen.
Syftet med ett lokalt medlemskap är att få kontakt med personer som är intresserade av politik utan
att ha tagit steget att bli medlem i ett politiskt parti, än mindre att åta sig ett politiskt uppdrag. En
”prova på-tid”. Det finns många slumrande krafter att ta vara på. Personer som har idéer, vill vara
delaktiga och påverka. Idag består för mycket av medlemsmötena av att berätta vad som gjorts, vilka
kampanjer som ska genomföras, oftast beslutade av någon annan. Mer debatt om vad som behöver
göras, det vill säga politik, och mindre av vad som gjorts, tror jag skulle vitalisera partiarbetet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Distriktskongressen ger partistyrelsen i uppdrag att undersöka om ett lokalt
medlemskap är möjligt att införa.

att

Distriktsstyrelsen redovisar resultatet vid distriktskongressen 2021. Sam Sandberg

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion H 5
Kontaktperson: Boel Godner boel.godner@sodertalje.se
Det finns all anledning att diskutera hur vi rekryterar nya medlemmar till vårt parti. Intresset för att
engagera sig politiskt har minskat i Sverige under flera decennier vilket leder till att färre och färre
känner någon som är aktiv. Det blir som en ond spiral. Det finns många skäl till det. Svårare för
politiska partier och ungdomsförbund att komma in på skolor med information, ett hårdare politiskt
klimat, enskilda sakfrågor som dominerar debatten och nya sätt för människor att engagera sig är
några. Vi har alla ett ansvar att upprätthålla förtroendet och intresset för politiken.
Medlemsfrågor är mycket aktuella. På senaste partikongressen var organisationen en av de stora
frågorna och ett nytt reformprogram togs fram. Vad gäller motionens förslag så är det lovvärt att
komma med ideer som kan underlätta medlemsvärvning men distriktskongressen kan inte ge
partistyrelsen några uppdrag.
Till syvende och sist handlar mycket ändå om att medlemmar i allmänhet och förtroendevalda i
synnerhet oförtrutet pratar om vår politik och arbetar aktivt med medlemsvärvning både digitalt och
genom personliga möten.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
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att

avslå motion H 5

H 6 Direktvalda ordföranden på alla nivåer i partiet.

Upplands Väsby
Enskild motion
När brittiska Labour valde sin nya partiledare Keir Starmer. Han vann med 56 procent i omröstningen
som bestod av cirka 500 000 partimedlemmar. När Stefan Löfven valds till partiordförande var det av
24 ledamöter i partistyrelsen. När han omvaldes på kongressen består som av 350 ombud. Vi är cirka
90 000 partimedlemmar idag.
Förankringsprocessen måste också vara mer öppen än idag. Den representativa modellen med
valberedningar som förankrar sina förslag i mindre kretsar representerar inte alltid alla medlemmars
röster. Jag ser det som ett problem när vi pratar om interndemokrati, öppenhet och
likabehandlingsprincipen måste gälla även i sådana processer. Annars riskerar vi att alla medlemmars
röst inte blir jämlik i vårt parti.
Ett framåtriktat och mer jämlikt socialdemokratiskt parti måste sträva efter att låta flera kandidater
att kandidera mot varandra. Redovisa samtliga kandidater för medlemmarna och anordna
utfrågnings tillfällen där kandidaterna presenteras och medlemmar får möjlighet att ställa sina
frågor. Efter det anordnas provval i arbetarekommunerna för att se vilka kandidater som får tillräcklig
stöd för att bli valbar. Det ska stå i stadgarna hur många stödnomineringar från arbetarekommuner
en kandidat behöver för att bli valbar.
Vi har över 100 års erfarenhet av att välja kongressombud och ser inte att det är något problem att
ha ytterligare ett val till partikongressen i samband med att vi väljer vårt kongressombud väljer vi
även vår partiordförande bland kandidater som ha fått tillräckligt många stödnomineringar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

socialdemokratiska arbetarepartiet inför ett direktval till ordförande i partistyrelsen
och till partidistriktsstyrelsen. Varje medlem i partiorganisationen ska ha en röst.

att

alla kandidater som får tillräckligt många stödnomineringar från arbetarekommuner
ska bil valbara kandidater, Nivån på andel stödnomineringar en kandidat behöver få
ska skrivas in i stadgarna.

att

direktvalet ska hållas samtidigt som ordinarie kongressval.

att

Stockholms Läns Partidistriktskongress antar motionen som sin egen och skickar in den
till Partikongressen.

Lars Rande
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion H 6
Kontaktperson: Boel Godner boel.godner@sodertalje.se
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Socialdemokraternas organisation när det gäller val till förtroendeuppdrag bygger på lokal aktivitet
och representativ demokrati. Det är en del av vår långa historia. Det enda direktvalet vi har är
ombudsval inför partikongresser, då vi väljer ombud som ska representera respektive partidistrikt
och ha rösträtt på själva kongressen. Valda ombud har ansvar för att kommunicera med övriga
medlemmar innan och efter kongressen.
Det sätt som vårt parti har valt att organisera val av partiordförande och partidistriktsordförande har
gett oss stabilitet. De som väljs till nämnda ordförandeuppdrag har i stort sett alltid mycket stort
förtroende. Valen föregås oftast av nomineringsprocesser där medlemmar på ett eller annat sätt är
med i diskussionen.
Det är alltid angeläget att diskutera interndemokrati och medlemskapets värde. Distriktsstyrelsen
anser dock att det finns en risk att direktval till partiordförande eller partidistriktsordförande kan
göra att hen som är mest synlig för tillfället väljs utan att hen har de egenskaper som behövs till det
svåra och viktiga uppdraget.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motion H 6

I-Trygghet i en ny tid
I 1 Regionalt brottsförebyggande arbete

Huddinge
Regeringen arbetar för att stärka Sveriges brottsförebyggande arbete. En av regeringens åtgärder är
exempelvis en pågående utredning som tittar på möjligheten att införa ny lagstiftning för
kommunernas ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Kommunerna kan genom sina
verksamheter arbeta brottsförebyggande men detta sker idag på frivillig basis.1
Det är viktigt att fler aktörer arbetar brottsförebyggande. Medan denna reform stärker det lokala
brottsförebyggande arbetet är det också viktigt att Region Stockholm tar ett större ansvar och
undersöker regionens möjligheter att bedriva regionalt brottsförebyggande arbete i vårt län.
Brottsförebyggande arbete på nationell och nivå För att skapa förutsättningar för en långsiktig
brottsprevention tog regeringen 1996 fram ett nationellt brottsförebyggande program – Allas vårt
ansvar som kom att få stor betydelse för utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet, inte minst
på lokal nivå.
Det har bidragit till ökad samverkan mellan Polismyndigheten och kommunerna.2
Samverkansmetoder som nattvandring och grannsamverkan kom att användas och det blev tydligt
att många aktörer behöver arbeta tillsammans mot brottsligheten.
21 år senare var det dags för ett nytt nationellt program Tillsammans mot brott. Likväl 1996 års
program betonar programmet allas vårt ansvar och tydliggör att det brottsförebyggande arbetet
behöver genomföras tvärsektoriellt i alla led.
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Undersök möjligheterna till ett regionalt brottsförebyggande arbete
Region Stockholms ansvarsområden består idag av hälsa och sjukvård, kollektivtrafik, regional
utveckling och kultur. Regionerna sköter sådant som är så pass dyrt eller komplext så att ett regionalt
ansvar behövs.
Region Stockholm arbetar idag brottsförebyggande arbete inom kollektivtrafiken men saknar ett
särskilt uppdrag att bedriva ett bredare brottspreventivt arbete för att stärka det brottsförebyggande
arbetet på regional nivå.
Att undersöka regionens möjligheter att bedriva regionalt brottsförebyggande arbete i vårt län som
ett komplement till det lokala och statliga är viktigt för den
regionala tryggheten i länet. Region Stockholms brottsförebyggande arbete skulle kunna bli ett
komplement till den kommunala och statliga och inte ersätta eller påverka pågående
ansvarsfördelning.
1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-svarar-pa-avhoppen-med-eget-atgardsprogram 2
Tillsammans mot brott, sid. 3, Skr. 2016/17:126.
Styrelsens utlåtande

Victor Mazilu har skrivit en motion som belyser ett viktigt och mycket aktuellt ämne; betydelsen av
att öka det brottsförebyggande arbetet. För att trycka tillbaka kriminaliteten måste både brotten och
brottens orsaker bekämpas.
Vid halvårsskiftet i år var vi halvvägs mot målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. Tillsammans
med bättre verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna och åtgärder som ska bryta
tystnadskulturen ska fler brott kunna lösas och fler kriminella buras in. Dessa åtgärder inklusive en
rad straffskärpningar ligger i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten som håller på att
genomföras.
Men till detta måste vi, precis som motionärens påtalar, satsa på det förebyggande arbete så att
färre brott begås och färre unga rekryteras in i kriminalitet. Kommunerna måste prioritera skolan och
socialtjänsten för att detta ska ske. Från nationell nivå har resurserna ökats till skolor i utsatta
områden, socialtjänsten har förstärkts och mer resurser har avsatts för att fler barn ska kunna
omhändertas. Insatser måste också göras för att minska risken för brott på utsatta platser, s.k.
situationell brottsprevention. Det kan handla om tex kameror eller belysning.
I detta arbete har kommunerna förstås en avgörande roll men arbetet måste också bedrivas
regionalt. Sedan 2017 avsätts 25 miljoner kronor årligen för att länsstyrelserna ska kunna ha
regionala brottsförebyggande samordnare. Genom dessa kan länsstyrelserna utgöra en viktig länk
mellan nationell och lokal nivå och bidra med praktiskt stöd till kommuner och andra aktörer på
regional och lokal nivå.
Region Stockholm har ansvar för viktig och medborgarnära verksamhet. Det räcker därför inte att
regionen enbart arbetar uttalat brottsförebyggande inom kollektivtrafikuppdraget. Att regionen först
i oktober 2020 tillsatte en Trygghetskommission är allt för saktfärdigt hanterat. Styrelsen menar att
arbetet nu måste fortskrida med fart. Genom att anlägga ett helhetsperspektiv från regionens sida
kan fler åtgärder vidtas för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Stockholms län.
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Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Undersöka Region Stockholms möjligheter att bedriva ett regionalt
brottsförebyggande arbete som ett komplement till det lokala och statliga

Victor Emanuel Mazilu
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion I 1
Kontaktperson: Tove Sander tove.sander@telia.com
Stockholms län är huvudnoden för Sveriges utveckling. Det är platsen för tillväxt, innovation, kultur
och välfärd. Samtidigt är det landets mest segregerade region. Segregationens utbredning och
konsekvenser gör sig konstant och konsekvent påmind i samtliga delar av samhället, både mellan och
inom regionens kommuner.
Otryggheten ökar och skjutningar, sprängningar och andra konsekvenser av den organiserade
brottsligheten har blivit en förödande stor del av bilden och känslan av vår region.
Otryggheten i samhället kan endast bekämpas om samtliga berörda aktörer arbetar gemensamt.
Detta innebär att polisen, kommuner, andra myndigheter, bostadsbolag, företag, föreningar och
övriga civilsamhället måste arbeta enat utifrån en delad samsyn och målbild. Att bekämpa
brottslighet kräver såväl
trygghetsskapande åtgärder i våra offentliga miljöer, förebyggande arbete i syfte att minska
nyrekryteringen och ett aktivt arbete för att bekämpa den organiserade brottsligheten.
Region Stockholm med sin budget om 113 miljarder kronor borde vara en aktiv partner i det arbetet
inte minst vad gäller arbetet med att motverka att våra gemensamma resurser används i strid med
gällande regelverk och lagstiftning.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motion I 1

I 2 Skydda barnen – inte pedofiler!

Botkyrka
Sexuella övergrepp mot barn. Ett ämne som alldeles försällan lyfts upp, men som alltför ofta
resulterar i fruktansvärda konsekvenser.
I Sverige bor (2019 å rs statistik) dryga 1,8 miljoner 0-14 å ringar. Under å ren har det rapporterats
om att i genomsnitt tre barn i varje skolklass blivit utsatta fö r nå gon form av sexuellt övergrepp.
En senare studie har visat att det kan handla om så många som upp ett av fem barn.
97

Fö rö varen kan vara vem som helst. Men nästan alltid ä r det nå gon som står barnet nära. Det kan
vara en anhörig, en tränare, lä rare eller till och med en förskolpedagog. Något vi i Botkyrka kommun
blev vittne om.
Den 3 februari i å r blev det kä nt att en barnskötare på en av Botkyrka kommuns förskolor, under
flera års tid, förgripit sig på flertalet barn i förskolan. Detta visar på just hur bristfälligt det svenska
systemet ä r när det kommer till att skydda våra barn från pedofiler och förövare. Fö r hur kunde det
som aldrig ska få hända, hända?
Mannens rekryteringsprocess följde alla krav. Vi genomförde intervjuer, tog referenser och utdrag ur
belastningsregistret. Han var - på papper - helt ren.
Under utredningen av fallet uppdagades det dock att mannen redan sju år tidigare misstänkts för
liknande brott i en av våra grannkommuner. Personen togs då ur tjänst, men utredningen lades ner
och han förflyttades till en annan arbetsplats inom samma kommun. Sen riktade han sitt fokus mot
Botkyrka.
Botkyrka kommun fick alltså inte reda på något om de tidigare farhågorna. Ingen informerade
förskolechefen om att hon höll på att anställa en misstänkt pedofil, eller att det åtminstone
förekommit oklarheter kring personen i fråga. Istället fick hon ett CV med goda referenser, dä r
mannen dessutom specifikt lyfte upp sina kompetenser kring genus- och värdegrundsarbete.
Att arbetsgivare inte delar med sig av den typen av information gö r det fritt fram för gärningsmän
att gå från arbetsgivare till arbetsgivare, och värst av allt från barn till barn.
Detta är fullkomligt oacceptabelt. Och det blottar en omfattande och förödande svaghet i skyddet
som vi försöker sätta upp kring våra barn. En kommun/huvudman ä r inte skyldig att delge
information av den här sorten till kommande arbetsgivare. Dessutom visar belastningsregistret
enbart fällda domar.
Fö r att skydda våra barn och minska de byråkratiska hålrummen bör det införas ett lagstadgat
informationskrav mellan arbetsgivare och huvudmän förförskolor, där arbetsgivare är skyldiga att
överlämna kritisk information om den tidigare anställda. Det kan handla om incidenter, misstankar,
anmälningar, etcetera. I informationsöverlämningen behöver också eventuella internutredningar och
dess slutsatser framkomma, och en samlad bedömning om huruvida arbetsgivaren bedömer
personen i fråga vara lämplig att arbeta med barn.
På detta sätt ökar transparensen, och risken att anställa direkt olämplig personal minskar. Samtidigt
kan förtroendet fö r personalen i förskolan stärkas, men först och främst sätter vi barnen först. Inget
barn ska någonsin behöva utsättas för sexuellt övergrepp.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

kongressen uppdrar å t Socialdemokraternas riksdagsgrupp att verka för en
lagförändring som syftar till att säkra att information om eventuella misstankar
rörandes sexuella övergrepp eller annat olämpligt beteende förs över mellan
huvudmän för förskolor vid referenstagning.

Emanuel Ksiazkiewicz
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-09-23, som beslutade att anta motionen som
egen.
98

Partidistriktets utlåtande över motion I 2
Kontaktperson: Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se
Distriktsstyrelsen kan förstå frustrationen att en tidigare misstänkt person kan slinka igenom
kontrollerna vid anställningsförfarandet, det känns naturligtvis inte alls bra. Men det är svårt för att
inte säga omöjligt för arbetsgivare att föra någon form av register på icke dömda individer. Ansvaret
bör ligga på arbetsgivaren att undersöka genom referenstagning, registerutdrag och upparbetade
rutiner för att så långt det är möjligt förhindra att någon med den bakgrunden får möjligheten att
arbeta med barn.
Distriktsstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion I 2

I 3 Förbjud betalning för spel med krediter

Huddinge
Enligt den svenska spellagen är det förbjudet för spelbolag och spelombud “att erbjuda eller lämna
kredit för insatser i spelet”. Poängen med det är att spelberoende inte ska skuldsätta sig för att
kunna spela mer. Lagen är dock lätt att kringgå med kreditkort och fakturalösningar där det inte är
spelbolaget som självt tillhandahåller krediten. En snabb sökning på internet ger listor med
nätcasinon som accepterar kreditkort (om du t.ex. googlar på ”kreditkortspel”) eller fakturalösningar
som de-facto är en kredit .
Samtidigt ser Kronofogden en ökad andel spelrelaterade skulder bland den växande mängd personer
som söker skuldsanering3.
I Storbritannien bemöttes detta problem tidigare i år med en ny lag som förbjuder betalning med
kreditkort för casino, lotto och att spela på sport . Detta bör vi även se över i Sverige.
Styrelsens utlåtande
Att spela är för de allra flesta harmlöst men för alldeles för många är det förödande. Spelbolagen är
experter på att lura kvar en i spelandet. Erbjudande efter erbjudande som kompletteras med en
väldigt aggressiv marknadsföring. Regeringen har gjort bra saker för att stävja en nästan
okontrollerad spelmarknad. Vi tycker mer kan göras och delar motionärens syn om hur
kreditkorten/fakturor används för att lura människor att spela ännu mer, för pengar de inte har.
Vi tror som motionären skriver att lösningen på detta problem skulle kunna vara ett nationellt förbud
om förbud av betalning för spel med kreditlösningar, så som kreditkort och fakturalösningar. Att
detta utreds så att de blir den bästa möjliga lösningen är bra.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ger sin riksdagsgrupp i uppdrag att verka för
att en nationell utredning om förbjud av betalning för spel med kreditlösningar, så
som kreditkort och fakturalösningar, tillsätts

Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att anta motionen som
egen.
Kontaktperson: Eeva Laine eeva.laine@socialdemokraterna.se 072-853 18 60
Partidistriktets utlåtande över motion I 3
Kontaktperson: Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se
Distriktsstyrelsen håller med om att spel på krediter är ett ett problem. I den nuvarande lotterilagen
(1994:1000) finns ett undantag från förbudet att lämna kredit för insatser som innebär att
Lotteriinspektionen för ett visst lotteri får medge undantag från förbudet, om det finns synnerliga
skäl.
I propositionen 2017/18:220 beslutades att det inte ska vara tillåtet för en licenshavare att erbjuda
eller lämna kredit för insatser i ett spel. Detsamma ska gälla för den som är spelombud.
Spelmyndigheten får medge undantag från förbudet för lotter för viss tid, s.k.
prenumerationslotterier, om lotteriet tillhandahålls till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
krediten avser köp av sådana lotter och det sammanlagda kreditbeloppet uppgår till högst 1/40
prisbasbelopp. Regeringen anför i skälen för sitt förslag att eftersom lotter som köps för viss tid
alltjämt är vanligt förekommande bör det även i fortsättningen finnas ett tydligt undantag för just
denna form av kredit. Mot bakgrund av att krediterna blivit förhållandevis stora anser regeringen att
undantaget bör begränsas till lotterier för allmänna ändamål och till ett sammanlagt kreditbelopp om
högst 1/40 prisbasbelopp.
Distriktsstyrelsen yrkar avslag till motionen.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion I 3

I 4 Återinför allmän värnplikt för ökad säkerhet och samhällsgemenskap

Södertälje
Den socialdemokratiska regeringen har tagit stora kliv för ett förstärkt svenskt försvar efter att
värnplikten vilat sedan 2010. 2014 återupptogs repetitionsutbildningar och 2018 såg vi en kull 18åringar mönstra. Det är en mycket glädjande utveckling. Regeringen har också succesivt förstärkt
anslagen till försvaret och aviserat ytterligare förstärkningar i propositionen ”Totalförsvaret 2021 2025” som lämnades till riksdagen under innevarande höst. I denna föreslås bland annat en fortsatt
utbyggnad av grundutbildningen så att den 2025 kommer att omfatta 8000 värnpliktiga. Denna
utbyggnad är välkommen men bör enligt vår menig fortsätta med målet att alla i den aktuella
åldersgruppen ska omfattas.
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När Berlinmuren föll 1989 infann sig snabbt tron på en fredligare värld utan kallt krig. Sverige och
flera andra länder rustade ner både det väpnade försvaret och beredskapslager. Det har hänt mycket
sedan dess. Cyberhot, terrorhot, och nya konflikter i vår omvärld har vuxit fram. Vi kan också se en
ökande segregation och att sammanhållningen i Sverige tenderar att försvagas. Det finns förstås inte
en enda lösning på dessa orosmoln men att värnplikten byggs upp igen är, enligt vår mening, en
nyckelåtgärd. Alla ungdomar, oavsett bakgrund och förutsättningar, får genom detta en period i livet
som för med sig kunskaper om vikten av samarbete och gemensamt ansvarstagande för resten av
livet.
En modern värnplikt som omfattar alla - såväl kvinnor som män - måste självfallet ha ett bredare
perspektiv än enbart det militära. För att klara detta krävs en utbyggd infrastruktur för såväl civil som
militär pliktverksamhet vilket är förenat med ökade kostnader. Vi menar dock att de sammantagna
vinsterna för samhället som helhet med en värnplikt som omfattar alla i den aktuella åldersgruppen
väl kan motivera dess kostnader.
Vi ser framförallt samhälleliga vinster på fem områden:
Vårt lands säkerhet. Vi behöver försvara våra kuster, vårt luftrum och den digitala del av vårt
samhälle som andra länder, företag och enskilda personer ständigt försöker ta sig in i för att skada
oss eller för egen vinning.
Integration. Om alla svenska medborgare som fyller 18 kallas till mönstring och merparten av dessa
ska göra värnplikt har vi en plattform där alla möts och tar ansvar för vårt land tillsammans. Det blir
en svårslagen del av integrationen. Att ha en viktig uppgift och en självklar tillhörighet är något som
alltför många unga saknar idag.
Stabilitet. Under många år fanns förband fördelade över landet med olika uppgifter. I Södertälje till
exempel fanns ING 1 vars största uppgift var att se till att transporter över Södertälje kanal skulle
kunna tryggas även om broarna sprängdes eller på annat sätt gjordes omöjliga att trafikera. Det finns
många andra exempel från olika delar av landet. En utbyggd grundutbildning med både militär och
civil pliktverksamhet ger förutsättningar för en ökad statlig närvaro, genom etablering av
utbildningsverksamhet på fler orter i landet.
Gemenskap. Många av oss har nog en känsla av att något saknas i vårt fantastiska Sverige som är ett
av världens bästa länder att leva i. En allmän värnplikt skulle öka förståelsen för våra gemensamma
värden och försvaret av vår demokrati, enar oss och visar omtanke om just vårt land.
Beredskap. Skogsbränder, större olyckor, pandemier eller andra kriser kan slå till hårt mot vårt land.
Förutom att beredskapslager av olika slag behöver byggas upp så behövs människor som är utbildade
och beredda att rycka in när kriser av olika slag inträffar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län arbetar för att alla ungdomar som fyller 18 ska
kallas till mönstring

att

Socialdemokraterna i Stockholms län arbetar för en modern värnplikt som omfattar
både militär och civil pliktverksamhet

att

Socialdemokraterna i Stockholms län arbetar för att antalet värnpliktiga i Sverige ska
öka successivt
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att

Motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress som partidistriktets
egen Södertälje arbetarekommun

Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Kontaktperson: Christer Kronblad christer.kronblad@sodertalje.se 0709814723
Partidistriktets utlåtande över motion I 4
Kontaktperson: Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se
Socialdemokraterna står fast vid alliansfriheten som klarar att hävda vår territoriella integritet. Det
svenska samhällets grundläggande värden och demokrati är en förutsättning för vår alliansfrihet.
Den senaste försvarsöverenskommelsen syftar till en höjd svensk militär förmåga och skapar ett
signalsystem till omvärlden att Sveriges säkerhetspolitiska ambitioner ökar. I regeringens proposition
föreslogs en kraftig ökning av försvarsanslagen med 40 procent (27 miljarder extra under perioden
2021–2024) under den närmaste 4 årsperioden. Tillsammans med tidigare satsningen 2014–2020, så
kommer anslaget till försvaret ökat med 85 procent.
Beslut är fattat av riksdagen och ska verkställas och är den största satsningen sedan 1950- talet vilket
förutom satsningar på krut och ökad materiell förmåga satsas det på att regementen återupprättas
samt värnpliktiga ökas till 8000 senast 2025.
Motionen föreslår att alla 18-åringar ska kallas till mönstring. Idag hanterar rekryteringsmyndigheten
kallelsen till värnplikt där samtliga medborgare som uppnått åldern 18 år får fylla i ett formulär och
utefter detta blir kallad till mönstring och därefter blir uttagna till tjänstgöring. Mönstring är en
avancerad process och är mycket kostsamt då flertalet professioner är involverade. Inom de kraftiga
anslag försvaret fått för att höja Sveriges militära förmåga är det bättre att lägga pengar på militärt
material och en kvalitativ militärutbildning.
Distriktsstyrelsen anser det bättre att mönstra de antal försvarsmakten behöver inom budgetramen.
Välfärden med vård, skola och omsorg är även de områden som behöver prioriteras inom Sveriges
budgetramar.
Motionen beskriver även att värnplikten även ska omfatta civilpliktverksamhet. Om man ska plocka
ut värnpliktiga för civilverksamhet är det rimligt att det finns en plats som inte konkurrera med det
civila samhället och att de värnpliktiga har en adekvat utbildning att utföra tjänster i det civila
samhället. Inrikesminister Mikael Damberg har initierat en utredning som särskilt ska se över ansvar,
ledning och samordning inom civilförsvaret. Detta syftar till att ge svar på ett tydligare ansvar,
ledningsförmåga och en stärkt samordning inom civilförsvaret.
Detta ska ge Sverige en bättre förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och krig och det
ställer krav på samordning myndigheter emellan. Denna utredning kommer presenteras under våren
2021, vilket kommer innebära kommande proposition från regeringen om hur civilförsvaret i Sverige
ska förberedas genom att befolkningen skyddas, samhällsfunktioner ska fungera samt att
försvarsmakten får stöd vid angrepp.
Distriktsstyrelsen anser därför att utredningen behöver presenteras innan ytterligare beslut om
civilplikt kan hanteras.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå att-sats 1, 2, 4.

att

anse att-sats 3 besvarad.

I 5 Rätt till stöd från socialtjänsten vid våld i nära relationer även för papperslösa

Norrtälje
Våld i nära relationer (VINR) är ett stort folkhälsoproblem som påverkar många människor. Det
handlar till stor del om psykiskt våld såsom systematisk kontroll, kränkningar, hot och isolering, men
också om fysiskt och sexuellt våld. Att utsättas för VINR leder ofta till ohälsa, både fysisk och psykisk.
Det är också vanligt med långvarig sjukdom med personligt lidande för den som är utsatt och leder
till stora kostnader för samhället.
I Socialstyrelsens bindande föreskrifter SOSFS 2014:4 (se kapitel 11) regleras ansvaret för såväl
socialtjänst som hälso- och sjukvård. Socialtjänsten har ansvar för att verka för att den som utsätts
för VINR, samt dennes närstående, får stöd och hjälp. Hjälpen kan bestå av ekonomiskt stöd, boende
och/eller skydd. Kommunerna har olika former av tillfälliga boenden att erbjuda och vissa kommuner
driver skyddade boenden i egen regi.
Socialdemokraternas skriver på sin hemsida: ”För regeringen är det viktigt att stödet till våldsutsatta
ska vara likvärdigt i hela landet”. En grupp människor som är extra utsatta vad gäller VINR är
papperslösa. Sedan 1 juli 2013 har papperslösa människor rätt till samma subventionerade hälso- och
sjukvård och tandvård som asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå. Med ”inte kan anstå”
menas vård som bedöms vara nödvändig omedelbart, men även sådan där en måttlig fördröjning kan
medföra allvarliga följder och ett mer omfattande vårdbehov för individen. Hälso- och
sjukvårdspersonal uppmanas att arbeta mer intensivt med att upptäcka VINR och gör då ingen
skillnad på personens medborgarskap, uppehållstillstånd etc. Vad gäller hjälp och stöd från
socialtjänsten så finns ingen sådan reglering, rutiner utarbetas istället av varje kommun. Sex av tio
kommuner i Sverige kan inte garantera stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor som är asylsökande
eller papperslösa.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraternas partidistrikt i Stockholms län verkan för att även papperslösa
som är utsatta för VINR och har behov av skydd, ska få rätt till det, oberoende av
vilken kommun personen vistas i.

Karin Sundkvist
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion I 5
Kontaktperson: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se
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Vi socialdemokrater värnar en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som värnar rätten att söka asyl
och skydd och som säkerställer en bra integration. Vi är också tydliga, har man fått avslag på sin
asylansökan får man lämna landet. Det är en viktig grundprincip för asylrätten.
Distriktsstyrelsen anser att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att personer som vistas i
respektive kommun får det stöd och den hjälp som de behöver, såldes även personer som saknar
uppehållstillstånd (papperslösa). Ansvaret regleras i socialtjänstlagen (SoL) och förefaller
långtgående. Det kan handla om rådgivning, stödsamtal, ekonomiskt bistånd, förmedling av
kontakter med andra myndigheter och frivilligorganisationer samt hjälp med att söka efter en ny
bostad. Det innebär att våldsutsatta papperslösa kvinnor kan redan i dag vända sig till socialtjänsten i
en akut nödsituation och erhålla hjälp.
I budgetpropositionen 2021 förstärker regeringen Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Regeringen
föreslår också en förstärkning till kommunerna för återfallsförebyggande insatser mot våld i nära
relationer.
Distriktsstyrelsen ser därför inte skäl att begära att ytterligare åtgärder vidtas i enlighet med
motionärernas förslag. Med anledning av detta föreslår distriktsstyrelsen att motionen avslås.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion I 5

J-Övrigt
J 1 Motion angående väderskydd vid båttrafiken

Nacka
Båttrafiken används i allt högre utsträckning. Såväl arbetspendlare som enskilda resenärer och
turister samsas på båtarna mellan Lidingö och Stockholm. Många står länge i kö för att säkert komma
med båten och inte bli akterseglade. Det händer att båtarna blir fullbelagda.
Under stor del av året är det kallt, mycket kallt att stå vid vattnet och vänta.
I Nacka finns till exempel endast en mindre väntkur vid Nacka Strand. Det borde vara självklart att
det funnes bättre möjligheter för de väntande att få skydd även vid Saltsjöqvarn, Finnboda hamn och
Kvarnholmen.
Eftersom det är Region Stockholm som ansvarar för trafiken medan kommunerna är bygglovsgivare
är det nödvändigt med ett samarbete dem emellan för att tillgodose trafikanternas behov av
ändamålsenliga väderskydd.

Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Region Stockholm verkar för att väderskydd ska finnas vid
samtliga SL-båtars anlöpningshamnar.
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Styrelsen för Västra Sicklaöns s-förening i Nacka
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion J 1
Kontaktperson: Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se
Stockholmsregionen har en stor och vacker landsbygd med fantastiska skärgårdsmiljöer. Där finns
service, upplevelser med vidsträckt natur. Skärgårdstrafiken är en mycket stark länk mellan stad och
land som Socialdemokraterna värnar. Den unika närhet Stockholmsregionen har mellan stad och land
med en kollektivtrafik som skapar möjligheter istället för hinder är viktigt för en levande landsbygd.
Service och snabb kommunikation är viktigt för att ge möjligheter för medborgare att kunna bosätta
sig i skärgården eller möjliggöra för fler medborgare i regionen eller turister att ta del utav regionens
många möjligheter. Närheten mellan Landsbygd, skärgård är till för alla.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregion RUFS 2050 tar sikte på en hållbar
storstadsregion genom att stoppa klimatgaser, främja en god stadsmiljö främja regionens alla
värden.
Väderskydd finns som en viktig fråga i utbyggnaden av en tillgänglig skärgård och landsbygd.
Motionen beskriver att väderskyddet ska utökas till ett större och att samarbetet mellan kommun
som har bygglovs ansvaret och regionen ska öka.
Distriktsstyrelsen håller med om att samarbetet mellan kommuner och regionen behöver vara bra
och utvecklas och ser vikten av att väderskydd behövs för att främja en bra kollektivtrafik.
Distriktsstyrelsen anser att Socialdemokraterna redan idag arbetar för att främja en god
kollektivtrafik och arbetar för att alla hållplatser i skärgården på sikt ska få väderskydd.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion J 1 besvarad.

J 2 Sverige behöver införa en säkerhetsberedning för att klara framtida kriser

Järfälla
Säkerhetspolitiken behöver bli ambitiösare, bredare och långsiktigare. Det mänskliga
säkerhetsperspektivet behöver hamna i fokus. Dagens och framtidens säkerhetspolitiska utmaningar
kännetecknas av nya hotbilder som den traditionella säkerhetsagendan idag inte täcker upp för.
Säkerhetspolitiken behöver hanteras holistiskt och olika aktörer måste inkluderas i arbetet. För att
lyckas vill vi införa en säkerhetsberedning som kan hantera fler hotbilder såsom bekämpning av
klimathotet, globala hälsohot, utrotandet av fattigdom samt stärka rättsstaten.
En säkerhetsberedning skulle ta vid där försvarsberedningen inte räcker till – nämligen i att hantera
fler säkerhetshot för att på så vis öka stabiliteten, tryggheten och bidra till freden i världen. Men en
säkerhetsberedning behåller också den viktiga utgångspunkten om samarbete och gemensamma
prioriteringar för att skapa en långsiktighet i det säkerhetspolitiska arbetet. Om en regering ensamt
skulle fatta beslut om framtidens säkerhetspolitik finns det alltså risk för att en ny regering kommer
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att riva upp tidigare beslut. Vi menar därför att partiöverskridande överenskommelser är avgörande i
frågor om svensk säkerhetspolitik.
Den rådande pandemin har avtäckt bristerna i den svenska omsorgen samt hälso- och
sjukvårdssystemet; stor smittspridning på äldreboenden, bristande beredskapslager, privatiseringen
av apoteken och få intensivvårdsplatser är bara några av exemplen i nyhetsrapporteringen. Men
hälsokrisen har utlöst flera andra kriser. För det är så kriser fungerar. Ökad arbetslöshet globalt
kommer leda till humanitära katastrofer.
Kriserna sker på lokal, nationell och internationell nivå. Bland annat har mäns våld mot kvinnor och
barn ökat, i och med pandemin. Rapporter om att terrorgrupper har ökat sin rekrytering, i spåren av
den ökade fattigdomen. Covid-19 leder också till att hungern i världen ökar, en humanitär kris av
enorma mått. Som följd sätts bilaterala och multilaterala samarbeten under stresstest. Detta
påverkar Sveriges säkerhet då vi är beroende av hur säker vår omvärld är. Samtidigt vill vissa krafter
strypa det livsviktiga och säkerhetsskapande biståndet. Kortsiktiga slutsatser med långsiktigt
förödande konsekvenser. Om diplomatin är vår första försvarslinje så är hållbar utveckling vår andra.
Biståndets roll kan inte nog understrykas för att skapa säkerhet i världen. Inför en
säkerhetsberedning
Mitt i en kris är det naturligt att fokusera på just krisen. Det görs bäst genom att ha ett grundligt
förarbete med fungerande system på plats före en kris. De skulle kunna komma på plats med hjälp av
att en säkerhetsberedning tar ett helhetsgrepp och hjälper till att identifiera behov och att prioritera
resurserna som krävs. Det skulle minska antalet flaskhalsar och minskar antalet snabbutredningar.
Såväl politikens som myndigheternas arbete skulle underlättas.
Vi vill se en säkerhetsberedning vars arbete skulle inkluderar bred dialog mellan politik, berörda
myndigheter, civilsamhället och näringslivet. Utgångspunkten för beredningens arbete bör ligga både
i det traditionella säkerhetsperspektivet och i det vidgade mänskliga säkerhetsperspektivet.
Syftet är att i en ny övergripande form långsiktigt gå igenom förutsättningarna att hantera framtida
utmaningar. Exempelvis genom att sektor för sektor gå igenom krisberedskapen på alltifrån
matförsörjning till krisstöd för individ och näringsliv. Detta i syfte att inte behöva uppfinna nya
lösningar när krisen kräver det.
En utredning om myndigheternas ansvar för krishantering sattes igång. Det är en nödvändig
utredning för att förtydliga aktörers roller i krishanteringsarbetet. Vi har också en övergripande
riktning för säkerhetspolitiken genom den Nationella säkerhetsstrategin. Båda dessa steg är en bra
början. Men vi saknar arbetet med att ge en samlad bild av vilka prioriteringar vi har, vilka
avvägningar vi gjort mellan dessa och vilka medel vi är villiga att gå in med över tid. Vår resiliens
avgörs av dessa prioriteringar och de görs bäst samlade i en säkerhetsberedning. Då ökar också
möjligheter för ansvarsutkrävande om någon regering rustar ned våra system. Hur en
säkerhetsberedning införs, vem som ansvarar för den och vilka frågor som en säkerhetsberedning ska
hantera behöver utredas. Arbetet är långsiktigt och kommer att ta tid innan det är på plats. Men väl
på plats skulle vi stärka den samlade säkerhetspolitiken.
Avsaknaden av en säkerhetsberedning är ett resultat av långvarigt fokus på säkerhetspolitiken utifrån
de försvarspolitiska perspektiven. Det här är en grundlig miss som Sverige och många länder med oss
får sota för idag. Hade vi haft en säkerhetsberedning som arbetat lika grundligt som
försvarsberedningen gjort inom sitt område, så hade hanteringen av olika följdeffekter av
coronakrisen kanske kunnat hanteras bättre. Samma princip gäller också för andra säkerhetspolitiska
områden.
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Vi menar att säkerhetspolitiken förtjänar en egen beredning. En där vi sätter människan i centrum.
En feministisk och grön säkerhetspolitik. En säkerhetspolitik som handlar om liv och värdighet. En
hållbar säkerhet som skapas genom tydliga politiska och ekonomiska prioriteringar. För är det något
vi vet om framtiden så är det att nya kriser väntar runt hörnet. Det är dags att på allvar förändra
krisberedskapen och säkerhetspolitiken i spåren av Covid-19 pandemin.
Vi föreslår därför distriktsårskongressen besluta:
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

uppmana regeringen att tillsätta en utredning om hur en säkerhetsberedning bör
utformas i syfte att stärka svensk säkerhetspolitik i enlighet med motionens
intentioner

Veronica Sällmark
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion J 2
Kontaktperson: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se
Distriktsstyrelsen delar intentionerna i motionen och anser att Sveriges förmåga att hantera framtida
kriser i fredstid behöver ses över.
I dag är det tydligt att Regeringen har det övergripande ansvaret för Sveriges säkerhet. I detta ingår
att verka för en bred syn på begreppet säkerhet och att ge säkerhetsfrågorna en god organisatorisk
och politisk förankring. Ett verktyg i detta är regeringens säkerhetspolitiska råd som leds av
statsministern. De senaste tio åren har flera förändringar gjorts för att stärka samhällets
krisberedskap och förmågan att förebygga, motstå och hantera kriser. Hit hör inrättandet av en
krisorganisation i Regeringskansliet och en förstärkt kris- och konsulär organisation i
utrikesförvaltningen samt etablerandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
En särskild strategi mot terrorism har antagits och en informations- och cybersäkerhetsstrategi
förbereds. Även mot antibiotikaresistens har en särskild strategi beslutats. Sedan 2014 finns i
regeringen en inrikesminister med ett utpekat ansvar för samhällets krisberedskap, civilt försvar och
bekämpning av terrorism. Inrikesministerns statssekreterare leder krishanteringsarbetet och
bedömer behovet av samordning i
Regeringskansliet och kan sammankalla gruppen för strategisk samordning (GSS), som består av
statssekreterare i de departement vars verksamhetsområde berörs. I krishanteringsrådet som leds av
inrikesministerns statssekreterare ingår normalt rikspolischefen, säkerhetspolischefen,
överbefälhavaren samt generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen och
Strålsäkerhetsmyndigheten. I rådet ingår även en landshövding som företräder länsstyrelserna.
Dessutom medverkar företrädare för de berörda, myndighetsansvariga departementen.
Inrikesministers statssekreterare kan även adjungera andra ledamöter om behov finns.
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Regeringens säkerhetspolitiska råd inrättades 2014 och har ett särskilt ansvar för nationella
säkerhetsstrategin. Rådet träffas ungefär en gång i månaden. Statsministern leder rådets arbete. I
rådet ingår vice statsministern, utrikesministern, försvarsministern och justitie- och inrikesministern.
Andra statsråd, liksom vissa statssekreterare, kan vid behov delta i rådets arbete. Myndigheter som
är direkt berörda av de frågor som ska tas upp kan bjudas in till rådet. Rådet är inget beslutsorgan,
men det är ett lämpligt forum för löpande avstämningar av hur nationella säkerhetsstrategin
tillämpas.
Och den nya nationella säkerhetsstrategin för Sverige antogs av i början av januari. Strategin syftar
till att stärka Sveriges förmåga att effektivt och samordnat förebygga och möta omedelbara och
långsiktiga hot och utmaningar. I strategin identifieras ett antal områden där Sverige har särskilda
intressen att försvara och där det behövs ett förstärkt säkerhetsarbete.
Distriktsstyrelsen anser liksom motionären att de senaste årens händelser har med stor tydlighet
visat att vi lever i en globaliserad värld och att öppna och moderna samhällen är mycket sårbara. Mot
bakgrund av det anser distriktsstyrelsen att Sveriges nationella krishanteringsförmåga i fredstid
behöver ses över och att vi behöver kunna använda samhällets resurser effektivare genom att
förbättra vår förmåga att identifiera ömsesidiga beroenden, sårbarheter och utmaningar och
utveckla vår förmåga att hantera dem. Det handlar både om beredskap och krisledning.
Distriktsstyrelsen välkomnar motionärens synpunkter och menar att sådana förslag också bör
övervägas i en sådan bredare översyn.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 2

J 3 Återinför skatter

Södertälje
Enskild motion
För att ge skattebasen särskild uppmärksamhet och i någon mån bidra till en större jämlikhet i
samhället föreslås härmed
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för återinförande av arvs-, gåvo- och
förmögenhetsskatt

Thorwald Arvidsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion J 3
Kontaktperson: Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se
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Vi är i ett allvarligt ekonomiskt läge där stora resurser läggs på att i första hand rädda liv, men också
på att trygga jobb och välfärd. I en sådan här lågkonjunktur kan omfattande skattehöjningar och
ändringar av regelverken inte vara i fokus.
Med det sagt vill vi se en brett förankrad skattereform som håller över tid. För att det ska bli
verklighet i dagens parlamentariska läge kommer det att kräva kompromisser.
Distriktsstyrelsen vill då se att Socialdemokraterna driver på för ett skattesystem som minskar de
ekonomiska klyftorna och säkerställer välfärdens långsiktiga finansiering, inte minst genom höjd
kapitalbeskattning som riktar sig mot de rikaste och deras tillgångar.
Vilka konkreta skatter och utformningen på dessa som Socialdemokraterna bör driva i en sådan
förhandling beror dock också mycket på vad som också är praktiskt möjligt, eftersom syftet ju är att
uppnå reella effekter. Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen att anse motionen besvarad.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion J 3 besvarad.

J 4 Mensskydd – en jämställdhetsfråga

Södertälje
Enskild motion
Menstruation är en biologisk cykel som ingen kvinna kan undvika vilket också innebär att inköp av
mensskydd är en nödvändighet för halva Sveriges befolkning som bekostas av användarna fullt ut.
Mens är alltså inget man kan välja bort. Det är dessutom en kostnad som är väldigt stor för många
familjer vars ekonomier är svaga. Det kan kosta uppemot 70 000 kronor att bekosta mensskydd
under en livstid vilket är ofantligt mycket.
Sverige är därtill ett av de länder i EU som har högst mervärdesskatt på mensskydd, 25 procent
moms för våra mensskydd. Som en jämförelse betalar du 12 procent när du äter ute på restaurang
och sex procent moms om du tränar med en personlig tränare.
2016 kom beskedet att EU:s medlemsstater ska kunna sänka mervärdesskatten på tamponger och
bindor till noll procent. I Frankrike sänktes den så kallade tampongskatten redan 2015 från 20
procent till 5,5 procent och i Storbritannien har man i nuläget 5 procent moms på mensskydd. I
Skottland har man gått längre då mensskydd är gratis i skolor och på universitet, de finns på
toaletterna på samma sätt som toapapper och tvål sedan år 2018.
En undersökning gjort i Storbritannien visar på att mensfattigdom har en stor och direkt påverkan på
flickors framgång, självförtroende och lycka. Mensskyddet påverkar flickors framtid. Detta är en
jämställdhetsfråga och handlar om ekonomisk frihet. Tjejer ser sina bröder eller killkompisar gå på
bio medan de behöver vara sparsamma för att köpa mensskydd. Det är varken värdigt eller
acceptabelt.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
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att

Stockholms läns partidistrikt verkar för en sänkning av mervärdeskatten på
mensskydd.

att

Stockholms läns partidistrikt verkar för att på sikt slopa mervärdeskatten på
mensskydd.

att

Stockholms läns partidistrikt verkar för att elever i Sveriges grund- och gymnasieskolor
ska erbjudas mensskydd avgiftsfritt.

SSU Södertälje
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion J 4
Kontaktperson: Lars Bryntesson lars.bryntesson@sll.se
Distriktsstyrelsen noterar att SSU Södertälje vid sitt medlemsmöte den 25 november beslutat avslå
motionen, men för prövningens skull låta den gå in till distriktskongressen.
Distriktsstyrelsen delar SSU Södertäljes uppfattning att motionen bör avslås. Det går att finna vissa
argument för motionens förslag, men utifrån ett flertal aspekter är det inte realistiskt att låta
motionens förslag bli vår gemensamma socialdemokratiska politik. Dels är det direkt olämpligt att
införa ytterligare differentieringar av momsen, dels bör det ekonomiska utrymme som kan skapas för
framtida reformer användas på andra sätt och till mer angelägna insatser än det som motionen
förespråkar.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att motionen avslås. Motionen har behandlats vid styrelsemöte
2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 4

J 5 Effektivisera handläggningstiden hos svenska myndigheter

Lidingö
Enskild motion
En myndighet ska enligt Förvaltningslagen vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt vidta de
åtgärder som behövs i fråga om tillgänglighet som behövs för att uppfylla myndigheters skyldigheter
gentemot allmänheten. Enligt lagen ska ärenden handläggas så enkelt och snabbt som möjligt utan
att rättssäkerheten påverkas negativt.
I Europarätten och Förvaltningsrätten finns ställda krav på medlemsstaterna i syfte att upprätthålla
effektivitet på sina myndigheter.
Klassisk socialdemokratisk politik handlar om jobb, utbildning och socialpolitik. Samhället tjänar på
att handläggningstider kortas hos våra myndigheter exempelvis Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Stockholm. Rehabiliteringsärenden skulle kunna gynnas av detta.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att

det i Förvaltningslagen tas in en bestämmelse om ökad tillgänglighet till svenska
myndigheter.

att

en utredning startas ang. hur myndigheter kan effektiviseras med ökad tillgänglighet
kvällar och helger.

Gill Lindroos
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion J 5
Kontaktperson: Patrik Isestad
En ny förvaltningslag har trätt i kraft efter förslag från Socialdemokraterna. Syftet med
förvaltningslagen var en modern och rättssäker förvaltning. Tanken bakom den nya förvaltningslagen
var att göra myndigheterna mer tillgängliga. En viktig förändring är att göra myndighetsutövning och
beslut mer lättillgänglig och motverka långsam handläggning.
Del av nyheten är att medborgare ska få sitt ärende avgjort snabbar genom att kunna begära en
dröjsmålstalan. Denna möjlighet ska ge snabbare beslut om svar dröjer och handläggning är försenad
och svar ska ges efter 6 månader om inte en första instans redan svarat.
Enligt FL 7§, beskrivs att en myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera
allmänheten om hur och när sådana kan tas. Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om
tillgänglighet som behövs för att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten
enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar.
De statliga myndigheterna har även i uppdrag att utveckla sin digitala mognad och
tillgänglighetsanpassa den digitala servicen. Regeringen leder även en kraftsamling för att leda digital
strukturomvandling. Uppdrag har givits åt Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital
förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att föreslå ett program för att leda den
digitala strukturomvandlingen av Sverige.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 5

J 6 Motion om avskaffande av Antiterrorlagstiftningen i Sverige

Lidingö
Enskild motion
Varken forskarsamhället eller FN har kunnat enas kring begreppet terrorism. Det finns alltså ingen
entydig definition av vad terrorism är. Det gör att varje land definierar terrorism utifrån sina egna
nationella intressen. Inom EU har medlemsländerna kommit överens om en gemensam definition av
terroristbrott, vilken också har införts i svensk lag (Lagen om straff för terroristbrott).
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Enligt denna definition är terroristbrott handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig
organisation om de syftar till att:
Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala
strukturer
Hittills kan man konstatera att anmärkningsvärt få frihetsberövade och åtalade döms för de
terrorbrott de anklagats för, jämfört med andra brott och att antiterrorlagstiftningen används för en
utökad användning av tvångsmedel. Exempelvis omdefinierades det uppmärksammade fallet i
Göteborg mot fyra personer 2010 från “bombhot” till terrorbrott, vilket möjliggjorde det
kontroversiella ingripandet mot dessa familjer. Trots att lagen är generellt utformad har de åtal som
väckts hittills gett oro för att lagstiftningen i praktiken tillämpas diskriminerande mot gruppen
muslimer i det svenska samhället. Intresseavvägningar vid inskränkningar i mänskliga rättigheter görs
av tradition genom en avvägning mellan vår säkerhet mot inskränkningar i vår frihet. Den tendens vi
nu ser är att ’vår säkerhet’ ställs mot ’deras frihet’. Bristen på transparens i samband med terrorbrott
möjliggör diskriminering. Kontroll av vidtagna åtgärder mot misstänkta försvåras vilket innebär att
misstänkta inte får rättelse och kompensation. Svenska Avdelningen av Internationella
Juristkommissionen ser med oro på utvecklingen av hur antiterrorlagstiftningen i Sverige tillämpas i
praktiken. Avdelningen ser en påtaglig risk för att antiterrorlagstiftningen såsom
antiterrorlagstiftningen har tillämpats kan leda till etnisk profilering och diskriminering.
Sammanfattningsvis konstaterar Sveriges Advokatsamfund också att det förefaller oklart om flertalet
av de gärningar som kriminaliserats i svensk Terrorlagstiftning verkligen har sådan koppling till
terrorism, som förutsätts i de överväganden som ligger till grund. Vidare medför lagstiftningen en
överlappning av redan kriminaliserade handlingar. Mängden konkurrensfrågor som uppstår gör
lagstiftningen i det närmaste oöverblickbar och oförutsägbar.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
Terrorlagstiftningen avskaffas, då den överlappar redan kriminaliserade handlingar, är
godtycklig, rättsosäker och uppenbart diskriminerande.
Lidingö S-kvinnor: Charlotta Huldt
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion J 6
Kontaktperson: Tove Sander tove.sander@telia.com
Det vore givetvis bra om alla världens länder kunde enas om begreppet terrorism men man ska
komma ihåg att det som i vissa länder betraktas som terror i andra länder ses länder som en
frihetskamp.
Vem som är farlig och vilka hot som finns mot staten/samhället är och måste vara en ständigt
levande fråga och svaret varierar över tid. Det är självklart att lagstiftningen gällande terroristbrott
liksom alla andra brott ska vara neutral men lika viktigt är att den tillämpas neutralt och det är ett
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ansvar som ligger på oss alla. När medierna väljer att anlita en expert på islamistisk terror så fort ett
terrorbrott ska diskuteras trots att det inte ens står klart att brottet har islamistiska förtecken så
leder det till en syn på vem som kan vara terrorist som knappast stämmer överens med verkligheten.
De svåra frågorna om integritet/rasism/risk för profilering osv måste alltid prövas och hållas aktuella
men samtidigt måste vi ha en lagstiftning som gör att vi på bästa möjliga sätt kan skydda oss mot
terrorbrott.
Motionären har helt rätt i att nu gällande lagstiftning medför en överlappning av redan
kriminaliserade handlingar vilket även advokatsamfundet framfört. Detta har regeringen
uppmärksammat och man tillsatte därför en utredning som redovisade sitt uppdrag i november
2019, SOU 2019:49. Enligt utredningsdirektiven skulle man genomföra en systematisk översyn av den
straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv
och överskådlig reglering som samtidigt var förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande
fri- och rättigheter. Den föreslagna regleringen skulle enligt direktiven samlas i ett regelverk och
kunna stå sig över tid. Särskilt skulle utredningen uppmärksamma frågor om terroristbrottets
tillämpningsområde, regleringen om särskilt allvarlig brottslighet, straffskalornas utformning,
kvalifikationsgrunder vid grova brott, undantag från straffansvar och grundläggande förutsättningar
för brottens tillämpning.
Utredarens förslag innebär att den nuvarande lagen om straff för terroristbrott samt
finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar för
terroristbrott samt samröre med en terroristorganisation, finansiering av terrorism, offentlig
uppmaning till terrorism, rekrytering till terrorism, utbildning för terrorism och resa i terrorismsyfte.
Förenklat uttryckt ska ett brott som begås i syfte att skada staten/samhället definieras som ett
terrorismbrott. Ett mord som begås i syfte att skada staten/samhället är ett terrorismbrott medan
ett mord som begås i syfte att skada en enskild är ett mord enligt Brottsbalkens regler. Därtill finns
ett antal brott som är direkt kopplade som terrorism såsom till exempel terrorfinansiering.
Arbete pågår nu i regeringskansliet och tidplanen är att kunna presentera en proposition i juni 2021
och att ny lagstiftning ska kunna träda i kraft i början av år 2022.
Distriktsstyrelsen delar inte motionärernas uppfattning att terroristlagstiftningen ska avskaffas utan
menar att den ska ersättas med en sammanhållen och ändamålsenlig lagstiftning och att det är ett
arbete som är i högsta grad pågående.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 6

J 7 Avskaffa rösträttsdifferentiering

Södertälje
Enskild motion
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Vi har nyligen uppmärksammat att det gått ett sekel sedan det demokratiska-parlamentariska
genombrottet i vårt land.
Inom näringslivet förekommer det dock fortfarande en orättvisa, nämligen skillnaden i röststyrka
mellan A- och B-aktier.
Mitt yrkande blir då
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Möjligheter till rösträttsdifferentiering, även kallad rösträttsgradering, avskaffas i den
svenska aktiebolagslagen

Thorwald Arvidsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion J 7
Kontaktperson: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se
Motionen syftar till att ta bort möjligheten att till differentiering av aktieformer inom aktiebolag.
Aktiebolagslagen fastställer att det i bolagsordningen får föreskrivas att aktier av olika slag ska kunna
finnas eller kunna ges ut. Alltså kan ett bolag utge aktier av olika slag, exempelvis A-aktier och Baktier. I bolagets föreskrifter kan det regleras olikheterna mellan aktieslagen och antal eller andel
aktie av varje slag. I bestämmelserna kan det fastställas att olika aktieslag har olika röstvärden.
Motivet för att ha aktier med olika röstvärde är ofta att man vid en kapitalökning vill att en viss ägare
eller ägargrupp ska ha kvar det avgörande inflytandet över företaget. Det är till stort värde och hjälp
för bolag som vill öka sitt kapital för att kunna överleva eller växa utan att tappa kontrollen över
bolaget. Utan denna möjlighet skulle många bolag riskera att helt tappa kontrollen till exempelvis
anonyma eller utländska aktiefonder.
Denna lag är ett av flera verktyg för bolagen att kunna få kapitalökning med bibehållen kontroll
genom att ge ut aktier till andra än befintliga ägarkretsen med lägre röstvärde. På så sätt kan
aktierna genom nyemission spridas till nya ägare medan de gamla ägarna genom sina röststarka
aktier behåller en majoritet eller en viss andel på bolagsstämman.
Samtidigt finns det idag en begränsning på hur stor röstskillnadsvärdet får vara.Aktiebolagslagens 4
kap. 5 § lyder: ”Ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan
aktie.” Detta skapar en balans mellan möjligheten för bolag att öka sitt kapital utan att tappa
kontrollen, samt att nya aktieägare ska kunna köpa sig in i bolaget och få inflytande.
Det är också värt att notera att grundutförande för alla bolag är som det står i aktiebolagslagens 4
kap. 1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget om inte annat fastställs i föreskrifterna. Och väldigt många
bolag också väljer att ha just ett aktieslag.
Distriktsstyrelsen tycker att nuvarande balans i aktiebolagslagen är adekvat.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
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Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 7

J 8 Gör det möjligt att ansöka om askspridning medan du fortfarande är i livet

Norrtälje
Enskild motion
Idag är det allt vanligare att medborgare väljer att få sin aska spridd utanför minneslunden.
Länsstyrelsen handlägger och fattar beslut i frågan. Det är inte möjligt att ansöka under sin levnad.
Idag kan du som enskild meddela som din sista önskan att få din aska spridd utanför minneslunden
men det är först efter din död som det går att en anhörig kan ansöka om att få sprida askan på annan
plats än minneslunden. Detta innebär att du som har denna önskan att få din aska spridd på annan
plats inte har möjlighet att under din livstid få veta om din önskan beviljas eller ej.
Yrkande
Idag är det allt vanligare att medborgare väljer att få sin aska spridd utanför minneslunden.
Länsstyrelsen handlägger och fattar beslut i frågan. Det är inte möjligt att ansöka under sin levnad.
Idag kan du som enskild meddela som din sista önskan att få din aska spridd utanför minneslunden
men det är först efter din död som det går att en anhörig kan ansöka om att få sprida askan på annan
plats än minneslunden. Detta innebär att du som har denna önskan att få din aska spridd på annan
plats inte har möjlighet att under din livstid få veta om din önskan beviljas eller ej.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att
att

det ska bli möjligt att ansöka om askspridning medan en person fortfarande är i livet
motionen översänds till socialdemokratiska länsriksdagsgruppen för vidare åtgärd i
motionens anda.

Leif Björkman
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion J 8
Kontaktperson: Azadeh Rojan Gustafsson azadeh.rojhan@riksdagen.se
Motionären lyfter i sin motion en viktig fråga gällande människans sista önskningar i livet.
Möjligheten att kunna välja vart ens minne ska förevigas. Motionären menar på att det borde finnas
utrymme i lagen för en individ att innan bortgång själv kunna ansöka om vart ens aska ska spridas
efter bortgång.
Distriktsstyrelsen förstår motionärens andemening och ser det mänskliga och kanske också den
andliga aspekten i frågan. Dock finns det skäl till lagstiftningens nuvarande utformning.
Lagstiftningen idag tar hänsyn till vart stoftet efter en människa kan och bör spridas. Det görs
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en avvägning gällande varje område med hänsyn till ett områdes status, är det ett bebott område,
naturreservat, skog och dylikt.
Områden kan få olika status över tid och bedömningarna gällande varje område måste vara aktuella
och uppdaterade. Detta försvårar möjligheten att på förhand avgöra ifall en individs önskan om ett
specifikt område kan uppfyllas eller inte. Därför blir det svårt att omformulera den nuvarande
lagstiftningen utifrån motionärens förslag.
Distriktsstyrelsen vill ändå lyfta fram möjligheten för individen att genom informera närstående om
sina önskningar kring sin stoftspridning. Det är även möjligt genom att fylla i
s.k. Vita Arkivet informera anhöriga om ens önskningar efter bortgång.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 8

J 9 Regional överenskommelse med kvinnojourerna

Värmdö
Sveriges kvinnojourer spelar en mycket viktig roll i kampen mot våld i nära relationer, särskilt mäns
våld mot kvinnor. Det är viktiga både som röstbärare åt denna utsatta grupp, och genom de konkreta
insatser de gör, såväl förebyggande som direkt för att skydda kvinnor som utsatts, eller riskerar att
utsättas för, våld. Genom det engagemang de skapar bidrar de till att stärka det sociala kapitalet i
samhället. De blir därmed också en viktig del i att upprätthålla grunden för det demokratiska
samhällsbygget.
Men kvinnojourerna hotas av den starka våg av konkurrensutsättning som sveper över samhället.
Initialt har den drivits av moderata politiker i syfte att stärka den privatisering av allmänna och
samhällsnyttiga verksamheter som sedan flera år kommit att omfatta flera skattefinansierade
verksamheter såsom skola, vård och omsorg. På flera håll i landet har moderata kommunledningar,
av ideologiska skäl, sedan ungefär 10 år drivit uppfattningen att det också gällande kvinnojourer ska
skapas en marknad och att deras verksamhet ska upphandlas i konkurrens.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medverkade fram till 2014 i denna riktning genom att
framhäva upphandling enligt LOU och valfrihetssystem enligt LOV. Därefter ändrade SKL sitt
förhållningssätt och sommaren 2015 gick styrelsen ut, tillsammans med företrädare för såväl
regeringen som kvinnojourernas centrala organisationer, och tog ställning för att kvinnojourernas
verksamhet var olämplig för upphandling. Detta förhållningssätt skärptes genom SKL- kongressen
senare samma år, som i ett beslut föranlett av en motion slog fast att samverkan genom partnerskap
(idéburna-offentliga partnerskap, IOP) är en bättre väg än konkurrensutsättning och upphandling.
Trots detta fortsätter man på många håll att förespråka att kvinnojourernas verksamhet ska
upphandlas. Ibland är det politiskt drivet av företrädare på högerkanten som vill framtvinga
konkurrens mellan kvinnojourer och etablerandet av ytterligare en välfärdsmarknad, men ofta är det
kommunernas upphandlingsjurister (och dom är många...!) som hävdar att upphandling är
nödvändigt. Deras argument är vanligtvis att det saknas lagstiftning för IOP och att LOU är tryggt
eftersom det är rättsligt reglerat genom lag.
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Det faktum att IOP inte är reglerat i lag innebär ju inte att det därmed automatiskt är förbjudet!
Frågan blev så angelägen att en statlig utredning (ideella aktörer i välfärden) under 2018/19 utredde
det rättsliga utrymmet för IOP. I december 2019 presenterade utredningen sina förslag, och
redovisade i en särskild bilaga en ”vägledning” som tydliggjorde kriterier för att ett IOP inte ska
komma i konflikt med gällande lagstiftning. Utredningen, som förankrade sina överväganden i en
parlamentarisk referensgrupp med företrädare för riksdagens samtliga partier, hade därmed klarlagt
både att IOP inte strider mot lagen, och hur
det bör utformas för att inte komma i konflikt med EU:s regelverk om konkurrens och s k
statsstöd. Därmed står det klart! IOP kan användas för samverkan mellan idéburen och offentlig
sektor.
Sveriges kvinnojourer driver sedan länge frågan om att få ingå IOP med kommuner. För
kvinnojourerna är detta angeläget både för att bekräfta och ta tillvara deras engagemang och för att
skapa långsiktig hållbarhet i arbetet mot våld mot kvinnor. Men fortfarande finns det ett stort
motstånd mot IOP, framför allt i Stockholmsregionen. Många moderata kommunpolitiker driver
marknadsutsättning av politiska skäl, och kommunjurister av juridiska skäl, rädslan att göra fel.
För oss Socialdemokrater borde det vara mycket enkelt att också i Stockholmsregionen slå fast
vi föredrar ömsesidig samverkan istället för fler konstgjorda marknader och konkurrensutsättning!
Men utöver att driva denna linje i enskilda kommuner bör vi också driva det på regional nivå.
Genom en överenskommelse på regional nivå skulle samverkan på lokal nivå underlättas. Ofta
handlar det om att kvinnor i behov av stöd och hjälp behöver komma till en annan kommun, ibland
med lite längre avstånd. Med en regional överenskommelse skulle detta underlättas. I förlängningen
skulle det ge fler kvinnor möjlighet att söka och få hjälp. Samordningen över kommungränserna
skulle underlättas och i gen kommun skulle lika lätt kunna smita undan sitt ansvar med hänvisning till
behovet av geografiska avstånd vid insatser till stöd för kvinnorna. Vinnarna skulle dels vara vi som
vill slå vakt om det solidariska samhället och bekämpa våldet mot utsatta kvinnor. Men framför allt
de utsatta kvinnorna själva. Det är vi Socialdemokrater skyldiga dem!
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

uppdra till distriktsstyrelsen att på lämpligaste sätt, genom Region Stockholm eller
genom StorStockholm, driva frågan om en regional överenskommelse om idéburenoffentlig samverkan med de kvinnojourer som är verksamma Stockholms län.

Linnea Costa Lindgren och Jennie Öhman
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion J 9
Kontaktperson: Lars Bryntesson lars.bryntesson@sll.se
Distriktsstyrelsen instämmer i att kvinnojourerna spelar en viktig roll i kampen mot våld i nära
relationer, liksom i att det är angeläget att utveckla formerna för samverkan mellan det offentliga
och kvinnojourerna. Distriktsstyrelsen noterar också att den väg som motionen anvisar, samverkan
genom idéburna-offentliga partnerskap (IOP) blivit allt vanligare under de senaste åren. Först ut i
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landet var Sigtuna kommun, som under S-styre 2014 gick in i IOP med sin lokala kvinnojour för att
säkra ett långsiktigt samarbete. Detta har varit så starkt förankrat att det även under senare års Mstyre stått starkt, trots att kommunen i andra delar av sin verksamhet drabbats av hård privatisering
och marknadsutsättning.
Distriktsstyrelsen noterar vidare att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan 2015 anslutit sig
till att förespråka samverkan mellan kommuner/regioner och kvinnojourer på andra grunder än
konkurrensutsättning genom upphandling. När SKL skulle yttra sig över den statliga utredningen om
ideella aktörer i välfärden, (betänkande idéburen välfärd, SOU 2019:56) som bl. a klargjort det
juridiska utrymmet för IOP, så drev vi Socialdemokrater igenom att också fortsatt hävda denna linje
från SKL:s sida.
De IOP-överenskommelser som träffats är på kommunal nivå. Motionen föreslår att de nu också bör
eftersträvas på regional nivå. Distriktsstyrelsen instämmer i att det kan finnas stor anledning att
eftersträva detta, inte minst som arbetat mot mäns våld mot kvinnor ofta kräver lösningar som inte
ryms inom den egna kommunens gränser. Det krävs ofta större geografisk samverkan för att lösa
akuta behov.
Samverkan mellan kommuner/regioner och kvinnojourer kan omfatta flera saker. En är att stödja det
viktiga opinionsbildande arbetet och en annan är att sprida kunskap om vilka mekanismer som
skapar konflikter samt kunskap om åtgärder för att förebygga eller komma till rätta med problem. En
tredje aspekt, som är något mer komplicerad, handlar om möjligheten att i akuta situationer
tillhandahålla skyddat boende. Ett arbete med att ta fram en regional överenskommelse bör beakta
alla dessa aspekter, och skulle kunna vara ett stöd i att också finna möjliga lösningar på denna tredje
aspekt.
Mot denna bakgrund föreslår Distriktsstyrelsen att kongressen beslutar bifalla motionen. Motionen
har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motion J 9

J 10 Utveckla en länsgemensam strategi för upphandlingsfrågor samt samverkan
genom IOP

Värmdö
Frågor rörande upphandling av såväl varor som tjänster har under de senaste 20 åren blivit allt
vanligare i såväl kommuner som regioner/landsting. Därmed har de också blivit allt viktigare att
hantera, vilket i många fall reser politiskt svåra frågor. Vilka krav får man ställa i en upphandling?
Vilka gränsvärden gäller för olika typer av upphandling? Hur långa tider behövs? Vad säger EUrätten? Och vad innebär EU:s statsstödsregler? Frågorna är många och osäkerheten ofta stor.
När vi i olika politiska organ ska hantera upphandlingsfrågor blir vi ofta helt beroende av den stora
skara av upphandlingsjurister som under de senaste 10-20 åren rekryterats till kommuner och
regioner. För två år sedan fanns det ca 10.500 offentliga upphandlare i Sverige och de är knappast
färre idag. De har alla en tydlig roll och en stark ställning, att säkerställa efterlevnad av
upphandlingslagstiftning och angränsande frågor som t.ex. frågor om otillåtet statsstöd.
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Politikens utrymme att agera utifrån sina idéer begränsas ofta av rädslan att göra fel. ”Det vi vill
göra” ersätts med ”Vi måste göra så här för det säger lagen!”
Lagstiftningen är omfattande och har blivit allt mer detaljerad, inte minst för att anpassas till EU:s
regelverk, men också för att parera oönskade effekter och möjliggöra visst politiskt utrymme.
Den senaste propositionen till Riksdagen var (inkl. bilagor) över 1.000 sidor. Under de
förutsättningarna begränsas tyvärr möjligheten att bedriva aktiv politik. Makten förskjuts mellan
styrande politiker och beredande/verkställande tjänstemän. Expertkunskapen blir allt viktigare.
För våra politiska motståndare är detta lite av ett självspelande piano. De har som strategi att
uppmuntra ökad konkurrensutsättning genom upphandling och har med automatik fått med sig en
allt starkare profession i denna strävan. Deras politiska fokus har snarast varit att utveckla nya former
av konkurrensutsättning, med Lagen om valfrihetssystem (LOV) som främsta exempel.
Den innebär i praktiken en individualisering av upphandling, med valfrihet som främsta argument.
Det enda politiska fokus de är intresserade av är det ekonomiska, och ser uppbyggnaden av olika
marknadslösningar som den bästa vägen framåt.
Vi behöver samverka inom länet för att utveckla vår upphandlingspolitik!
Vi Socialdemokrater har en annan syn än moderaterna på många av dessa frågor, men måste likväl
hantera upphandlingsfrågor på en rad områden. Det handlar såväl om mer traditionell upphandling
som t ex byggnation och inköp av varor till skolor och sjukhus, som upphandling av vård och omsorg,
vilket ökat kraftigt under senare år. Detta är en stor utmaning för oss!
Att driva politik på ett område innebär inte att det är omöjligt. Det finns flera exempel, också i vår
region, på att vi kan styra upphandling på ett sådant sätt att den kan bidra till att uppfylla de politiska
mål och ambitioner som vi har. Det mest kända exemplet är att kräva respekt för arbetsmarknadens
spelregler (kollektivavtalsliknande villkor) med det kan även handla om exempelvis jämställdhet,
miljökrav, sommarjobb för ungdomar, sociala krav, utsatta grupper, energi, transporter och kvalitet
på djurhållning. Tidigare har vi styrt en stor (och växande) offentlig sektor för att uppnå dessa mål.
Framöver måste vi bli bättre på att få in dem också i vårt politiska arbete med upphandlingsfrågor.
Det finns stor anledning för oss att snarast vässa vårt politiska arbete med upphandlingsfrågor – vår
tillämpade upphandlingspolitik. Och det finns många områden som vi bör fokusera i detta arbete. En
solid gemensam utgångspunkt skulle kunna vara ambitionen att i all upphandling uppnå långsiktig
hållbarhet, dvs kombinationen av ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Lagstiftningen innehåller också sedan några år utökade möjligheter till riktade upphandlingar samt
att göra undantag från strikt konkurrensutsättning inom vissa beloppsgränser, helt i enlighet med EUrätten. Dessa är ännu inte särskilt välkända eller ofta nyttjade, men bör vara en given beståndsdel i
en mer aktiv socialdemokratisk upphandlingspolitik. Här finns exempelvis ett utrymme att ställa krav
på upphandlade utförare att de ska återinvestera överskott i verksamheten (non profit).
För att bli bättre på dessa frågor behövs, enligt vår uppfattning ökad kunskap om gällande regelverk,
fler goda exempel på hur vi kan styra upphandling i vår önskade riktning samt ökat engagemang i
upphandlingsfrågor. Vi anser att detta är en lämplig uppgift att sköta gemensamt inom
partidistriktet, i nära samverkan med våra företrädare i våra 25 kommuner samt i regionen.
Ofta är samverkan bättre än konkurrens!
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Hanteringen av upphandlingsfrågor bygger ofta på den felaktiga föreställningen att allt som inte
kommunen eller regionen ska göra själv i egen regi behöver upphandlas i konkurrens. Det är fel!
Utöver ovan nämnda undantag finns det också andra möjligheter, beroende på vad som är syftet och
vem som är samverkansparten med kommunen.
Ambitionen att öka människors delaktighet eller skapa lokal utveckling är exempel på syften som inte
lämpar sig på en marknad. Aktörer som exempelvis Röda korset, idrottsföreningar,
pensionärsorganisationer och studieförbund eller andra delar av civilsamhället (den sociala
ekonomin) är inte avsedda att vara konkurrenter på en marknad. De strävar efter andra samhälleliga
mål och söker snarare samverkan för att nå dessa. Ofta sammanfaller dessa mål med de offentliga i
kommuner och regioner. För att möta detta har modellen idéburna-offentliga partnerskap (IOP)
utvecklats.
Frågan om IOP blev för stora delar av landet så angelägen att en statlig utredning (ideella aktörer i
välfärden) under 2018/19 utredde det rättsliga utrymmet för IOP. I december 2019 presenterade
utredningen sina förslag, och redovisade i en särskild bilaga en ”vägledning” som tydliggjorde
kriterier för att ett IOP inte ska komma i konflikt med gällande lagstiftning.
Utredningen, som förankrade sina överväganden i en parlamentarisk referensgrupp med företrädare
för riksdagens samtliga partier, hade därmed klarlagt både att IOP inte strider mot lagen, och hur det
bör utformas för att inte komma i konflikt med EU:s regelverk om konkurrens och s k statsstöd.
Därmed står det klart! IOP kan användas för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. Tiden
är därmed mogen för en länsgemensam strategi även för detta område.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

uppdra till distriktsstyrelsen att, i samverkan med den kommunala gruppen samt Sgruppen i Region Stockholm, utveckla en länsgemensam strategi i upphandlingsfrågor
utifrån motionen intentioner, samt

att

detta arbete också ska innehålla en länsgemensam strategi för samverkan med
civilsamhället genom bland annat IOP.

Värmdö Socialdemokratiska Arbetarekommun
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion J 10
Kontaktperson: Tove Sander tove.sander@telia.com
Vi lever idag i en politisk verklighet där vår förmåga att styra upphandlingar är avgörande för att nå
våra politiska mål och där vi socialdemokrater många gånger skulle vilja se andra alternativ än enbart
konkurrensutsättning. Som motionären skriver har det skett en maktförskjutning från styrande
politiker till beredande och verkställande tjänstemän som besitter expertkunskapen och det är dags
att vi genom kunskap återtar makt.
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är lämpligt att gemensamt i partidistriktet
och i nära samverkan med företrädare i samtliga 25 kommuner och regionen öka vår kunskap om
gällande regelverk och vilka möjligheter och begränsningar vi behöver förhålla oss till. Om det ska
leda till en gemensam strategi för upphandling eller mynna ut i ett dokument som våra företrädare
120

kan använda sig av vid ställningstaganden i upphandlingsfrågor menar vi dock ska överlämnas till
styrelsen att i samråd med kommunala gruppen ta ställning till i ett senare skede av arbetet.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion J 10

att

1. Att uppdra till distriktsstyrelsen att, i samverkan med den kommunala gruppen samt
S- gruppen i region Stockholm, arbeta fram en kunskapsöversikt och idébank i
upphandlingsfrågor och

att

2. Att detta arbete också ska innehålla en kunskapsöversikt och idébank för samverkan
med civilsamhället genom bland annat IOP

K-Infrastruktur och kollektivtrafik
K 1 Bussdepåer och bostäder

Haninge
Regionen har idag ett 20-tal bussdepåer runt om i länet. Många av dessa är gamla, behöver
moderniseras och har inte resurser för den utökade kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen föreslår
därför en övergripande för hela depåverksamheten. En del av bussdepåerna ligger på centrala
platser där attraktiva bostäder skulle kunna byggas. Depåerna centrala läge gör att kostnaderna blir
mindre än om de ligger mer perifert samtidigt som personalens arbetsresor underlättas.
Mot detta ska ställas behovet av bostäder i centrala lägen där många får tillgång till en god
kollektivtrafik. RUFS 2050 talar om att bygga och förtäta i lägen med hög kollektivtrafiktillgänglighet
som skapar närhet och ger underlag för service och god kollektivtrafik. RUFS anger också målet att 95
% av byggnationen ska ske de tillgängligaste lägena.
I valet mellan bussdepåer och bostäder i centrala lägen talar klimat och social hållbarhet för att
bostäder ska prioriteras. Det betyder att bussdepåer i de centralaste lägena behöver flyttas och att
nya depåer anläggs så att de inte konkurrerar med bostadsbyggnation.
Utlåtande över motion D1 Bussdepåer och bostäder Styrelsens föredragande Calle Melin
Motionen tar upp frågan om bussdepåer i centrala lägen. Arbetarekommunens styrelse delar helt
motionärens uppfattning att vi i centrala lägen främst ska ha bostäder, handel och annan service. I
Handen har vi idag en stor bussanläggning i ett läge nära centrum, pendeltåg och skolor. Det är
uppenbart att den marken skulle kunna användas på ett bättre sätt än vad som idag är fallet. Givetvis
ska det även 17 finnas arbetsplatser i och nära tätorten men motionären har rätt i att bostäder ska
prioriteras i de mest centrala lägena. Haninge kommun kan dock inte självsvåldigt bestämma över
lokaliseringen av bussdepåer utan det är en fråga som måste hanteras i dialog med regionen som
äger SL och ansvarar för kollektivtrafiken. Från Haninges sida bör vi dock driva på detta så att vi kan
flytta bussverksamheten och i stället använda centralt belägen mark till framförallt bostäder.
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att
att

bostäder prioriteras före bussdepåer och
depåer i centrala lägen flyttas

Göran Svensson, Västerhaninge-Muskö S-förening
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-26, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion K 1
Kontaktperson: Jens Sjöström jens.sjostrom@.sll.se
Distriktsstyrelsen delar motionens beskrivning av den konflikt som i vissa delar med tiden uppstått
mellan effektiva depålägen för bussar i kollektivtrafiken och attraktiva lägen för bostadsbyggande. De
geografiska lägen som historiskt vid etableringen av flera bussdepåer inte ansågs vara centrala har
med tidens stadsbyggnadsutveckling blivit högre rankade för bostadsutveckling.
Samtidigt kvarstår i många delar samma utgångspunkter för vikten av geografiskt val av placering för
en bussdepå. Enkelheten för bussförare att kunna nå sin arbetsplats, låg tomkörning av bussar såväl
av klimat, ekonomiska som schemamässiga skäl.Idag finns cirka 500 busslinjer i länet som trafikeras
av 2200 bussar. Till år 2050 beräknas antalet bussar öka till 2700 med utgångspunkt i
befolkningsutveckling i enlighet med RUFS 2050 samt mål för ökad kollektivtrafikandel. För att klara
klimat och miljömålen krävs en kraftig omställning av vägtransporter som idag står för ca 1/3 av de
fossila utsläppen. För att nå utsläppsmålen om 70% minskning till år 2030 krävs ökade insatser för
omställning till exempelvis el, biogasdrift eller bränsleceller som är fossilfria. En annan viktig del är
att öka framkomligheten för kollektivtrafiken för att göra den snabbare än bilen och bli attraktiv. I
perspektiv av detta är det därför viktigt att säkra kapaciteten runt om i länet av depåer. I dagsläget
bedöms 5 nya depåer behövas med plats för cirka 100 bussar per depå.
Trafiknämnden i Region Stockholm har i politisk enighet beslutat om ett samlat strategiskt
utvecklingsarbete för att säkra behovet av depåkapacitet. Den behovsanalys som låg till grund för
detta beslut visade redan idag på stora brister i kapaciteten. Samma analys visade också på
slutsatserna att; Inga av de befintliga eller planerade depåerna ska avvecklas, Trafikförvaltningen/AB
SL ska äga depåerna, Bussdepålokaliseringar har mycket stor påverkan på kostnaden för
trafikavtalen/busstrafiken i länet, att 5 nya depåer behöver byggas samt att 5 befintliga depåer
behöver utvecklas för ökad bussvolym. Haninge/Handens bussdepå är en av de depåer som redan
tidigare har en pågående utredning.
Motionären föreslår att kongressen beslutar att bostäder i centrala lägen prioriteras före bussdepåer
och att depåer i centrala lägen flyttas. Motionären har rätt i att det finns lägen där vi har bussdepåer
idag som blir attraktiva som bostadsmark. Haninge bussdepå har en geografisk placering som med
åren blivit mer betydelsefull utifrån möjligheter till bostadsutveckling. Debatten och diskussionen om
dess placering har pågått i många år och behöver sin lösning. Det finns dock en annan sida på myntet
och det är att bussdepåer i centrala lägen är viktiga för en effektiv busstrafik. Det är därför inte ett
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självändamål att flytta på alla depåer i centrala lägen som motionären föreslår. Effektiv kollektivtrafik
kan även göra områden mer attraktiva för bostadsbyggande.
Den nu pågående depåutredningen syftar till att samlat utreda nya och utvecklade
bussdepåer inom ett program, samt belysa behov av strategiska markförvärv i syfte att
uppfylla mål i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Denna behöver fullföljas.
Socialdemokraterna i Region Stockholm kommer fortsatt verka för att en långsiktigt hållbar
depåförsörjning där bostadsbyggande och effektiv kollektivtrafik vägs mot varandra på ett hållbart
sätt. Att fatta ett generellt beslut i den mening motionen kräver riskerar utestänga pragmatiska och
långsiktigt hållbara lösningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion K 1

K 2 Investera i nya vagnar för Saltsjöbanan

Nacka
De senaste åren har det genomförts en stor upprustning av Saltsjöbanan för att den ska kunna
fungera i ytterligare många årtionden framöver. Upprustningen omfattar bland annat ombyggda och
tillgänglighetsanpassade perronger, bullerskydd, säkerhetssystem för automatiskt tågstopp, nya eloch teleanläggningar, moderniserat signalsystem, renovering av broar och tunnlar, nya
kontaktledningar och stolpar samt upprustning av tågdepån i Neglinge.
Till detta kommer de investeringar som nu planeras i två nya mötesplatser med dubbelspår för att
möjliggöra ökad turtäthet. Inom några år, när ombyggnaden av Slussen är klar och tågen återigen kan
rulla hela vägen dit, har Saltsjöbanan alltså förutsättningar att återigen erbjuda smidiga, direkta och
ännu tätare kollektivtrafikförbindelser in till centrala Stockholm. Det är av ovärderlig betydelse för
oss som bor i Saltsjöbaden och Fisksätra och har Saltsjöbanan som enda kollektiva färdmedel till
Stockholm.
Men för att dra full nytta av alla dessa investeringar och säkerställa den framtida driften, behövs
också moderna och funktionella tågvagnar. De nuvarande vagnarna som är ombyggda, ofta mer än
fyrtio år gamla tunnelbanevagnar, är slitna och omoderna och väsnas mycket jämfört med moderna
pendel- och tunnelbanetåg. En investering i nya vagnar borde därför medföra att det inte behövs lika
omfattande investeringar i skyddsåtgärder mot buller och ”spårskrik”. Vagnarna börjar dessutom
närma sig slutet av sin tekniska livslängd, vilket kan göra det svårt att uppbringa reservdelar och få
extern service, i synnerhet när motsvarande vagnstyp på tunnelbanans röda linje avvecklas.
Under senare år har dessutom så många vagnar på höstarna drabbats av skadade hjul till följd av
lövhalka att tågtrafiken på Saltsjöbanan vid några tillfällen helt har stängts av i flera veckor. Vad vi vet
är det bara Saltsjöbanan i hela länet som drabbats av detta problem.
För att få full utväxling av alla de investeringar som redan har gjorts, görs eller planeras att göras i
Saltsjöbanan, föreslår vi sålunda
Yrkande
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Vi föreslår kongressen besluta
att

distriktsårskongressen ger partiets företrädare i regionen i uppdrag att verka för att
Saltsjöbanan förses med nya moderna vagnar.

Erik Svanfeldt
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-12-01, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion K 2
Kontaktperson: Jens Sjöström jens.sjostrom@.sll.se
Distriktsstyrelsen tackar för motionen och konstaterar att en liknande motion behandlades av
Stockholms läns partidistrikts kongress 2020. Kongressen beslutade då att avslå motionen.
Distriktsstyrelsen håller även fortsatt med om vikten av attraktiv och säker kollektivtrafik med
vagnparker som klarar av svenskt höst och vinterväder. Saltsjöbanan upprustas som en del i det
arbetet men också för tätare trafik. Man bygger fler mötesplatser, rustar upp depån, spåren och
broarna och kommer när arbetet är klart att kunna utöka trafiken från dagens 20- minuterstrafik till
12-minuterstrafik. Denna trafikökning var också ett villkor för att vårt parti ställde sig bakom den
stora investeringen. En del i det arbetet är också att ett antal vagnar från tunnelbanans röda linje att
byggas om för att tas i drift på Saltsjöbanan. Alla dessa åtgärder planeras att bli klara senast 2026.
Vagnarna är från mitten på 70-talet och den tekniska livslängden kan utifrån konstruktion och
säkerhet vara i många år framöver. Men viktar man in resenärernas förväntningar jämfört med
övriga pendeltåg/tunnelbana, resenärskomfort, arbetsmiljö och buller har vagnarna nått komfort
livslängden.
Det har funnits en hel del frågetecken kring investeringsbudgeten för Saltsjöbananprojektet som
helhet och även för vagnarna. Sedan behandlingen av liknande motion på förra årets
distriktskongress har därför har Socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm lagt en motion i
Regionfullmäktige om att utreda frågan vilket som är mest kostnadseffektivt i ett långsiktigt
perspektiv, att bygga om vagnar från röda linjen eller att köpa helt nya. Denna motion har vid det här
motionssvarets författande inte beretts klart av förvaltningen. Därav föreslås motionen besvaras.
Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen står inför en stor utbyggnation med investeringskostnader
som följd. I det läget krävs en stark ekonomisk styrning med långsiktigt hållbara prioriteringar där
reinvesteringar och nyinvesteringar görs i rätt takt.
Distriktsstyrelsen delar motionens uppfattning om att Saltsjöbanans fordonspark behöver förnyas
men menar att det inte kan vara en distriktskongress som ska besluta om vilka prioriteringar som bör
göras i ett trångt ekonomiskt läge. Investeringar behöver som alltid vägas mellan olika behov för att
få en rättvisande prioritering. Ekonomiskt ansvarstagande och samhällsmässiga behov kräver därför
djupare analyser än vad som kan ske i en motionsbehandling.
Distriktsstyrelsen föreslår därför kongressen att besluta: att anse motionen besvarad
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion K 2 besvarad.
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K 3 T-banebussar

Värmdö
Den nya Tunnelbaneutbyggnaden pågår för fullt. Inte minst den förlängda blå-linjen till Nacka.
Parallellt med den inleds också bostadsbyggandet av nya stadsdelar med arbetsplatser och bostäder.
Men den nya linjen kommer också att påverka resandemönstret i övriga delar av regionen. För att
förstärka det och minska bilberoendet borde vi i likhet med andra länder i motsvarande situation,
tidigt vänja folk vid den framtida kollektivtrafiksträckningen.
Ett sätt är att göra det är att tidigt strata busslinjer med tät turlista (Blå bussarna)som i huvudsak
följer den nya T-banesträckningen. Förslagsvis Nacka – Slakthusområdet och Solna – Odenplan. Med
ett sådant bussystem bygger vi tidigt upp framtida resmönster. Dessa busslinjer kan då avskaffas när
T-banelinjen är i bruk. Övergången till de nya T-banan blir då mycket smidigare och infrastrukturens
positiva effekter kan tas i anspråk tidigare.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

uppdra till den socialdemokratiska regiongruppen driva frågan om att införa ett
system med T-bane bussar i samband med det tillkommande T-banenätet i
Stockholmsregionen.

Christer Hedberg
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion K 3
Kontaktperson: Jens Sjöström jens.sjostrom@.sll.se
Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande över Motion K 3 ”T-banebussar”, Värmdö AK
Distriktsstyrelsen delar motionens ambition att bussar med god framkomlighet är en möjlighet
att få människor att se fördelarna med kollektivt resande. Motionen använder begreppet ”tbanebussar” för att beskriva ett förstadium innan den nu pågående utbyggnaden av tunnelbanan är
färdigställd och satt i drift.
Denna modell används redan idag på sträckan Barkarbystaden – Akalla där BRT (Bus Rapid Transit)
bussar trafikerar på destinerade körfält en liknande sträckning som den färdiga tunnelbanan kommer
ha. Efter tunnelbanan tas i drift 2026 är tanken att BRT-sträckan avvecklas. I samband med att
diskussionerna startade kring Spårväg syd fanns förslag om att sträckan först skulle trafikeras mer
BRT innan tillräckligt resenärsunderlag uppnåtts (senare avtalades om större omfattning
bostadsutveckling vilket gjorde spårdragning lönsam från start).
Socialdemokraterna i Stockholms län och stad har sedan förra nationella planen beslutades drivit
frågan om den så kallade Stockholmsbågen från Handen till Täby via förbifarten. I samband med
nuvarande process kring ny nationell planperiod driver vi åter frågan men nu med tillskott av sträckor
från Södertälje och Brommaplan kopplat till förbifarten och Stockholmsbågen. Även en sträcka från
Ingarökrysset till Slussen finns med bland de BRT- linjer vi vill införa och vill få stöd för i nationell
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plan. Den sistnämnda lanserades tillsammans med s-företrädare från Värmdö inför valet 2018 och
benämns ”Värmdöexpressen”.
Motionen föreslår att regiongruppen ska ges i uppdrag att driva införandet av vad man benämner ”tbanebussar” på sträckor som sedan kommer trafikeras av framtida tunnelbana för att ”vänja folk vid
den framtida kollektivtrafiksträckningen”. Det är en god intention men i flera fall finns redan tät
busstrafik, i andra finns tillfällig BRT införd och i vissa fall går kommande t-bana under vatten vilket
kan vara svårt att hantera med buss. Motionen nämner också sträckan Nacka till Slakthusområdet.
Som nämns ovan driver partiets företrädare redan idag kravet på en BRT-linje Ingarökrysset till
Slussen. Distriktsstyrelsen ser inga skäl att driva kravet på ytterligare en linje som går parallellt. I valet
av dessa ser vi att den överenskommelse som finns mellan de båda partidistrikten och alla länets
kommunföreträdare inför arbetet med kommande nationell plan är det som ska gälla. Detta är också
en sträcka som vi uppfattar att Socialdemokraterna i Värmdö tycker är viktig.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen kongressen besluta Att anse motionen
besvarad.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion K 3 besvarad.

K 4 Uppgradera järnvägen

Södertälje
Oavsett politisk färg på regeringarna har järnvägsunderhållet blivit eftersatt under flera decennier.
Detta har inte minst fått konsekvenser för pendeltågstrafiken.
Min hemställan blir därmed
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Omfattningen av underhållsskulden utreds, samt

att

en plan därefter upprättas för att avhjälpa de konstaterade bristerna och att
byggandet av nya stambanor tills vidare få anstå på grund av bristande resurser

Thorwald Arvidsson
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-25, som beslutade att avslå motionen. Den
skickas som enskild motion.
Partidistriktets utlåtande över motion K 4
Kontaktperson: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se
Att sköta järnvägar – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga
och säkra året om. Trafikverket ansvar för skötseln av cirka 14 000 spårkilometer i landet och
anläggningen kräver ett ständigt underhåll. Årligen används ca 6 miljarder kronor till drift och
underhåll av järnvägsanläggningen.
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Allt fler väljer att åka tåg. Det är positivt men också en utmaning. Samtidigt som Trafikverket anger
en betydande ökning av tågtrafiken under de senaste 25 åren, har järnvägen inte byggts ut i
motsvarande takt. Fler, längre och tyngre tåg sliter hårdare på spår, växlar och kontaktledningar i en
järnvägsanläggning som är hårt belastad. Där tågtrafiken är som tätast passerar tåg med någon eller
några minuters mellanrum, och det är också där slitaget och underhållsbehovet ökar som mest.
Motionären vill tillsätta en utredning för att se över omfattningen av underhållsbehovet av
järnvägen, och därefter en plan för att åtgärda dessa. Distriktsstyrelsen menar att detta görs. I
Trafikverkets inriktningsunderlag för framtagande av nationell plan för transportsystemet 2018–
2029, redogörs Trafikverkets bedömning av kostnaderna för järnvägsunderhållet. Enligt Trafikverket
är det genomsnittliga årliga behovet 13,5 miljarder kronor under kommande tolv år för att
vidmakthålla funktionaliteten samt återta det eftersläpande underhållet på järnvägsanläggningen.
En fungerande infrastruktur är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge. I maj 2018 fattade
den socialdemokratiskt ledda regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för
transportinfrastrukturen för planperioden, 2018–2029. I juni 2020 tog regeringen det första steget i
arbetet med en ny nationell trafikslagsövergripande plan. Förslagen är nu på remiss och fullständiga
remissvar lämnas sedan senast vid remisstidens slut den 29 januari. Efter att riksdagen har beslutat
om propositionen kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny
nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037.
Därmed anser distriktsstyrelsen att motionen bör besvaras.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion K 4 besvarad.

L-Digitalisering
L 1 Demokrati, offentlig sektor och användning av digitala verktyg

Upplands-Bro
Förtroendet för offentlig sektor och dess myndighetsutövning är central för demokratisk utveckling.
Idag hänvisas, alltför ofta, enskilda medborgare enbart till kontakter med myndigheter via digitala
media. Det är inte trovärdigt när myndigheter inte ger personlig hjälp till medborgare utan hänvisar
till att de kan få hjälp på biblioteket eller av släktingar och vänner. Myndigheters tjänstemän har ett
ansvar för att säkerställa att alla får en likvärdig behandling och att sekretessfrågor hanteras korrekt.
Beslut måste kunna förklaras.
Många digitala system som myndigheterna idag använder är uppbyggda i syfte att stödja intern
ärendehantering och administration – inte för att säkerställa att de är lätta att använda för den som
inte är väl insatt i ett visst system. Användningen av digitala lösningar bygger idag på att du själv har
dator och programvara som är uppdaterade, dvs om myndigheten uppgraderar sin digitala miljö
måste även allmänheten göra det.
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Bildandet av Digitaliseringsmyndigheten och andra insatser för att stödja myndigheter i att utveckla
digitala lösningar som är lätta att hantera för användare är välkommet. Centralt är att säkra rätten
för medborgare att ha personlig kontakt med tjänstemän och att frågor om personlig integritet samt
cybersäkerhet undersöks noga, t ex i samråd med Upphandlingsmyndighet och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) samt SKR.
Förslag
Digitala system i offentlig sektor måste ha en integrerad syn på användare och utformas så att de
underlättar både för tjänstemän och användare utanför organisationen. De måste också ta ett samlat
grepp på frågor som rör personlig integritet, sekretess, cybersäkerhet samt en rättssäker och
likvärdig hantering av ärenden. Digitala lösningar ska underlätta för tjänstemännen att ha personlig
kontakt med medborgare. Det är också centralt att lösningar tas fram i samråd med representanter
för alla användare. Självklart måste dessa krav vara tydliga vid varje upphandling och följas upp
regelbundet.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

- verka för att alla medborgare ska ha rätt till personlig kontakt med handläggare på
myndigheter.

att

- Verka för att myndigheter ska säkerställa att digitala lösningar utformas så att
ärendehanteringen underlättas i alla steg.

att

- Verka för att frågor om personsekretess och cybersäkerhet alltid ges särskild
uppmärksamhet.

att

- Verka för att tillgång till god offentlig service ska säkras i hela landet och för alla.

Maikki Lemne
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-30, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion L 1
Kontaktperson: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se
Motionen tar upp en av vår tids viktiga frågor. Vårt samhälle utvecklas och förändras ständigt. Efter
1900-talets industrialism ser vi ett nytt paradigmskifte i 2000-talets digitalisering. Det är en snabb
utveckling som för med sig stora möjligheter. På samma sätt som boktryckarkonsten och ångbåten
förändrade samhällsutvecklingen i grunden har digitaliseringen möjlighet att förändra vårt samhälle.
Idag finns det teknik och arbeten som vi inte hade kunnat förutspå för 20 år sedan.
För att kunna vara del av, dra nytta av och styra utvecklingen i den digitaliserade tidseran behövs
fastlagda principer och strukturer för att lyckas. Den viktigaste principen är att digitaliseringen måste
utgå från människan. Det är hur väl vår nya tidsera kan svara upp mot de mänskliga behoven som ska
vara vägledande.
Den nya digitaliseringsmyndigheten är en god start för att skapa struktur för att understödja en
hållbar digitalisering med människan i centrum. Den danska myndigheten ”Digitaliseringsstyrelsen”
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startades redan 2011 och har idag över 200 personer anställda vilket har bidragit till den positiva resa
som Danmark har gjort inom digitalisering i offentlig sektor.
Internetstiftelsens rapport från första kvartalet 2020, visade att 96 procent av Sveriges befolkning
använder internet. De som inte använder internet är företrädesvis inom gruppen 76+ år gamla. I den
uppföljande rapporten som kom i slutet av 2020 konstateras: "De som blivit nya internetanvändare
under pandemin består i synnerhet av de äldsta i befolkningen, de som är 76 år eller äldre." Det är
förstås glädjande att alltfler av vår befolkning använder internet. Men det är viktigt att vi fortsätter
kämpa för att minska det digitala utanförskapet.
Motionären föreslår att varje medborgare ska ha rätt till personlig kontakt med handläggare på
myndigheter. Distriktsstyrelsen tycker att det är rimligt och vill utöver föreslaget att alla invånare,
oavsett medborgarstatus, som har kontakt med myndigheter ska ha möjligheten till personlig
kontakt om de vill det. Distriktsstyrelsen vill se en lösning med ”digitalt först” inom offentlig sektor.
Det innebär att myndigheter och andra offentliga aktörer har som standardläge att använda digitala
lösningar, men ger möjlighet för de medborgare som vill att anmäla att de föredrar en icke-digital
lösning.
Distriktsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att digitala lösningar inom offentlig sektor håller hög
nivå av användarvänlighet. Ett exempel som den socialdemokratiskt ledda regeringen verkar för är
att varje person inte ska behöva fylla i samma uppgifter, exempelvis adress, telefon o.d., mer än en
gång när de besöker samma myndighets webbtjänst.
Frågorna om personlig integritet, sekretess och cybersäkerhet är helt avgörande för att vi ska kunna
stå upp för en god rättsstat, och skapa förtroende för den offentliga sektorn i en digital tidsera. För
detta behövs en politik och lagstiftning som sätter ramar och riktlinjer. Frågorna är komplexa och det
tjänar lite till att varje enskild handläggare ska ge dessa frågor särskild uppmärksamhet. Därför
behöver arbetet med politikutveckling och lagstiftning kring detta prioriteras.
Digitaliseringen får inte skapa nya klasskillnader, eller ställa människor utanför. Därför är tillgången i
hela landet och för alla helt centralt. Här finns det två avgörande punkter som sticker ut som
ansvarsområden:
Att bygga ut tillgången till höghastighetsinternet i hela landet. Det innebär inte minst fiber- och
kabeldragning i massor med byar och på landsbygden.
Tillgång till en enhetlig, gemensam e-legitimationslösning som kan användas av alla invånare och
fungerar användarvänligt, säkert och enhetligt.
En i princip likalydande motion behandlades på förra årskongressen, då kongressen besvarade första
och andra att-satsen och biföll tredje och fjärde att-satsen. Det innebär att distriktsstyrelsen delar
motionens andemening och sedan tidigare beslut verkar i dessa anda. Av den anledningen föreslås
att motionen ska anses besvarad.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-24.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anse motion L 1 besvarad.

L 2 GDPR och viktiga internet-sidor

Tyresö
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Möjligheten att söka information på internet har blivit allt viktigare. Klimatförändringen har visat på
behovet att kunna ersätta resor med digitala verktyg. Corona-pandemin har tvingat fram snabb
anpassning av liknande slag. Teknik-utvecklingen i sig själv driver på i hög takt.
GDPR, som kom i maj 2018, var avsett att skydda användare från obehörig insamling av personliga
data. Men det har visat sig fungera på ett sätt som kanske inte var avsikten. Stora företag, som vill ha
betalt för informationen på sina hemsidor i form av tillgång till besökarens personliga data, har börjat
lägga en spärr på hemsidan. Besökaren avkrävs att acceptera ”cookies” i olika grad. Med sådan
acceptans kan GDPR delvis eller helt sättas åt sidan.
Ibland innebär det att funktioner som borde vara viktiga för samhällets infrastruktur är spärrade,
som till exempel telefonkataloger. Den som inte vill acceptera även sådana speciella ”cookies”, som
ger företaget rätt att samla in och lämna vidare information om besökaren till tredje part, måste vid
varje besök gå igenom en procedur att tacka ja respektive nej till olika slag av cookies. De
upplysningar som besökaren förväntas läsa igenom, när det gäller användarvillkoren, omfattar
många sidor tättskriven text, som förutsätter vana vid juridiska och tekniska termer, och som kan
ändras till nästa besök. Det verkar saknas mallar för vilka villkor som får förekomma i användarvillkoren, och det är oklart hur användare kan protestera mot oskäliga villkor.
Yrkande
Vi föreslår kongressen besluta
att

Att skapa ett regelverk som förhindrar möjligheten att kringgå lagstiftning om den
personliga integriteten.

Ulla Luin
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-23, som beslutade att anta motionen som
egen.
Partidistriktets utlåtande över motion L 2
Kontaktperson: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se
Motionen tar upp följsamheten av Dataskyddsförordning inom unionen. Dataskyddsförordningen
eller General Data Protection Regulation (GDPR), är en europeisk förordning som reglerar
behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.
I den alltmer digitaliserade ekonomin är informationen om varje användare och dennes preferenser
och beteende på internet har blivit en handelsvara. Det riskerar intrång i den personliga sfären och
kan bidra till den typen av ”internetbubblor” som nämns i samhällsdebatten. Exempelvis genom att
allt fler internettjänster lyfter fram information eller reklam som matchar just användarens intressen
och övertygelser som därmed hamnar i en sk ”bubbla”. Informationen kan också användas för
kategorisering, kartläggning och informationskampanjer i samband med exempelvis valrörelser eller
andra sammanhang. Å andra sidan bidrar denna ekonomi till att många lösningar på internet blir för
användaren monetärt gratis. I regel innebär en tjänst som är gratis att betalningen är just
kartläggningen av användaren själv.
Dataskyddsförordningen är ett stort steg att ge användarna makten över hur deras information ska
kunna användas. Tanken är att varje användare ska inom unionen kunna avgöra huruvida dennes
information ska få användas till stor information insamling, sk ”data mining” eller inte. Men idag är
det svårt för många användare att på ett adekvat sätt utnyttja sin rättighet. Det finns många olika
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och fragmenterade lösningar som gör det svårt för många användare att på ett adekvat sätt utnyttja
sin rättighet. För många finns det förstås ett intresse till fortsatt datainsamling då det utgör extra
intäkter. Det finns också tjänster, exempelvis GitHub, webbtjänst för Open Source-utveckling som ägs
av Microsoft, som helt har avvecklat den typen av data mining på tjänsten även utanför unionens
gränser.
Distriktsstyrelse ställer sig bakom Motionens förslag att Sverige ska verka för standardisering och
regelverk som förhindrar möjligheten att kringgå förordningen är högst rimligt.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.
Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

bifalla motion K 2

att

motionen jämte dess utlåtande skickas till Socialdemokratiska EU-parlamentsgruppen

L 3 Säkerhet i IoT

Huddinge
Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för att saker kopplas upp till internettjänster. Saker så
som ditt hemlarm, din TV, din bil, ditt kylskåp, ditt värmesystem, etc.
2019 uppgick antalet IoT-uppkopplingar till 10,7 miljarder och 2025 beräknas de uppgå till närmare
25 miljarder. Detta kommer bli ett allt vanligare fenomen i din vardag.
Detta medför även säkerhetsrisker. När allt fler fysiska saker i våra liv kopplas till internet öppnas de
också upp för cyberattacker. Exempel på detta har visats på KTH där studenter inom ramen för en
kurs i etisk hackning har hackat sig in i en smart garagedörr, en robotdammsugare och en
elsparkcykel samt visat på sårbarheter i uppkopplade bilar .
I delstaten California i USA har en ny lag (California state law SB-327) införts för att möta detta hot
genom att ställa krav på säkerheten i uppkopplade saker. Lagen kräver bland annat att alla saker som
kan kopplas upp mot internet måste, om de ska få säljas i California, ska ges unika lösenord när de
produceras samt att detta lösenord måste bytas mot ett nytt sätt att identifiera sig innan det kan
användas första gången. Lagen ställer även generella krav på adekvat säkerhet hos saker som kan
kopplas upp till internet.
Detta hot bör vi bemöta på samma sätt i Sverige.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att säkerhet gällande olika IT-system är och kommer
vara en viktig fråga då vi för varje dag går mot ett mer digitaliserat samhälle.
Motionären lyfter upp en viktig fråga angående den elektronik som många nu för tiden har i sina hem
och belyser att det finns risker i en säkerhetsaspekt i dessa system.
Vi föreslår kongressen besluta
att

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ger sin riksdagsgrupp i uppdrag att verka för
att en nationell utredning om lagkrav på säkerhet i saker som kan kopplas upp till
internet, tillsätts.
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Alfred Guirguis
Motionen har behandlats vid medlemsmöte 2020-11-12, som beslutade att anta motionen som
egen.

Partidistriktets utlåtande över motion L 3
Kontaktperson: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se
Digitaliseringen är en av vår tids största förändringsfaktorer. Industrialismen ledde i början av förra
århundradet till formeringen av arbetarrörelsen med tydligt syfte att med jämlikheten som verktyg
skapa bättre livsvillkor för alla människor. Varenda persons möjlighet till rimliga arbetsvillkor,
möjlighet till livskvalitet, frihet och ett samhälleligt skydd är några av landvinningarna som
arbetarrörselen har bidrag med. Vår tid kännetecknas till stor del av digitaliseringen. Vår rörelse ska
fortsätta stå upp för varje människas rätt till goda livsvillkor, trygghet och frihet. Distriktsstyrelsen
delar motionens andemening som är högst relevant.
Dock är distriktsstyrelsen osäker på huruvida just lagstiftning är bästa vägen. Idag byggs inga radhus
där samma nyckel går till varenda dörr. Men den digitala motsvarigheten är inte ovanligt. Bilar byggs
inte heller så att samma nyckel går till alla bilar. Trots det regleras inte dessa i lag idag. Det finns
förstås stor risk med att så pass specifik lagstiftning snabbt skulle bli obsolet. Vi vill gärna se en bered
utredning för att förbättra säkerheten inom IoT. Utredningen kan då komma fram med förslag på
lagstiftning eller andra åtgärder. Av den anledning föreslår vi en tilläggs att-sats som går i motionens
andemening men ger ett bredare uppdrag.
Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2021-01-23.

Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

avslå motion L 3

att

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen verkar för att en nationell utredning i syfte
att öka säkerheten i saker som kan kopplas upp till internet, tillsätts.

att

motionen jämte dessutlåtande lämnas över till Socialdemokraterna i
Stockholmsregionens riksdagsgrupp
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