
Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin, Alexander 

 
Motion A1 
Fler kvinnor ska starta företag. Dags för en feministisk näringspolitik! 
Avantgarde S-kvinnor 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. För att uppnå ekonomisk jämställdhet så krävs lika möjligheter för kvinnor och 
män att starta och driva företag. Trots att Sverige anses vara ett av världens mest jämställda 
länder, har endast andelen kvinnor som startar företag ökat från 25 procent år 1980 till 33 
procent år 2019. Det är en ökning med åtta procentenheter under nästan 40 år. Med den takten är 
det långt kvar till ett jämställt företagande. 

Nu ser vi dessutom en utveckling där kvinnors företagande minskar. Mellan 2017 och 2018 föll 
andelen kvinnor som startar företag med nästan 30 procent. Från knappt 6 procent till fyra 
procent och är därmed endast hälften av männens. Sverige är nu tillbaka på ungefär samma nivå 
för kvinnors entreprenörskap som för knappt ett decennium sedan. Vi ligger dessutom lågt i 
internationella jämförelser.  

Coronapandemin gör det ännu svårare för kvinnliga företagare eftersom branscher med en hög 
representation av kvinnor drabbats särskilt hårt, till exempel konsumenttjänster, resebyråer och 
turism, detaljhandeln, event och bemanning.  

För lite har gjorts under åren för att stärka kvinnors företagande i Sverige. Den tidigare 
alliansregeringen hade under sin tid vid makten ett alldeles för ensidigt fokus på kvinnors 
företagande inom välfärdssektorn. Kvinnors företagande är långt ifrån begränsat till att bedriva 
vård och omsorg. Det var ett alldeles för smalt fokus. Företagarinnor finns och behövs i alla 
branscher och det kräver ett bredare perspektiv. Regeringen har inte heller hitintills lyckats 
bedriva en tillräckligt kraftfull näringspolitik för att möjliggöra för kvinnors entreprenörskap, och 
få verkar vilja ta i frågan. Mer behöver göras. 

Sverige och Stockholm behöver en feministisk näringspolitik. Det offentliga ska understödja en 
positiv utveckling av företagandet. En mångfald av företag och företagare är viktig för hela 
näringslivets konkurrenskraft, förnyelse och hållbarhet. Det är genom fler företag och ökad 
produktivitet vi stärker den svenska modellen. Då måste kvinnorna vara inräknade.  

Att inte fler kvinnor startar företag beror till viss del på lagar och myndighetsregler, utformningen 
av socialförsäkrings- och trygghetssystemen samt den allmänna kunskapen om företagande och 
kännedomen om vart man kan vända sig för att få mer information. Det finns även många myter 
kring kvinnors företagande som sätter käppar i hjulet för deras bolags utveckling. Exempelvis att 
kvinnors företag skulle ha lägre tillväxt och lönsamhet än mäns, eller att entreprenörskvinnor tar 
mindre risker i sitt företagande än män. Det resulterar i att bolag grundade av kvinnor endast får 
1 procent av allt privat riskkapital i Sverige. Därför bör en statlig modell övervägas där statligt 
riskkapital matchas med privat tillväxtkapital.  

Socialdemokraterna måste bli bättre på att främja kvinnors företagande och vända den negativa 
utveckling som nu sker. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar fram ett handlingsprogram för att öka andelen kvinnor 
som startar företag i Stockholm. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för förbättrade trygghetssystem för alla typer av 
företagare 



3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att inrätta en statlig fond för investeringar i 
kvinnors företagande.  
4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att skala upp Svenska för Företagare (SFF).  
5. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att främja mentorskap och nätverk för kvinnor 
inom företagande  
6. Socialdemokraterna i Stockholm sänder motionen till riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Avantgarde s-kvinnoklubb Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin, Alexander 

 
Motion A2 
Giga säkert 
SSU Stockholm 

“Ett flexibelt arbete med frihet att välja när, var och hur mycket du ska jobba”. 

Beskrivningen låter kanske som ett drömjobb, men är snarare en nyliberal täckmantel för att dölja 
den framväxande gig-ekonomins fula baksida. 

Gig-företag som Uber, foodora, taskrunner och work-ish, etablerar sig snabbt på den svenska 
arbetsmarknaden. Genom att förmedla enkla småjobb (sk. gig) säger de sig sänka trösklarna till 
arbete, men de bidrar samtidigt till en oreglerad arbetsmarknad där den arbetande lämnas utan 
grundläggande arbetsrättigheter. 

Forskning visar att arbete inom gig-ekonomin är sammankopplat med flera risker för den 
enskilde. Isolering, psykisk och fysisk stress, bristande stöd i arbetet, avsaknad av fast inkomst 
och nekande till sjuklön är bara några exempel. 

Samhälleligt utgör gig-ekonomins framväxt även en utmaning för partsförhållandena på den 
svenska arbetsmarknaden där risken för lönedumpning är överhängande. 

I vår snabba digitaliserade värld tyder mycket på att gig-ekonomin är här för att stanna, men om 
så är fallet behöver den regleras, och det fort 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att gig-arbetare garanteras grundläggande 
rättigheter på arbetsmarknaden. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin, Alexander 

 
Motion A3 
Skrota arbetsgivarnas möjligheter att nyttja intermittenta anställningar! 
SSU Stockholm 

Att arbetsgivarna använder intermittenta anställningar, är för oss och många andra branscher en 
psykisk påfrestning, ofta för de unga på arbetsmarknaden. Att ha en anställning där vi inte vet 
varken hur många timmar i månaden eller hur många månader anställningen varar gör att vi blir 
en otrygg och utsatt generation. Detta på grund av att vi inte vad vår lön kommer vara från 
månad till månad, vilket leder till att vi har svårt att få en hyresbostad och ställs nästan helt utan 
möjlighet att köpa en bostadsrätt. Hur ska vi med denna typ av förfaranden från arbetsgivare; 
arbetsgivare som dessutom kan ha den svenska staten som huvudman, ha en möjlighet att flytta 
hemifrån och skapa oss ett eget liv? Vem vill leva sitt liv med konstant oro över sin 
bostadssituation och otrygga anställningar? Ska en ung person i dagens samhälle tvingas bo kvar 
hemma eller annars flytta runt, månad för månad på andrahandskontrakt och inte få en trygg 
plats i vardagen med varken en fast anställning eller ett hem man kan kalla sitt eget? 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för avskaffandet av intermittenta anställningar 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att stärka det fackliga inflytandet över premisserna 
folk anställs på 
3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för större förståelse redan i skolan för hur 
arbetsmarknaden fungerar. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Y, Talla 

 
Motion B1 
Minimera prekariatet med empiriskt baserade föreslagna åtgärder 
SSU Stockholm 

Källa: En färdplan för prekariatet – Guy Standing 2014:  

Prekariatet är per definition de som under längre tid befinner sig utanför den etablerade 
arbetsmarknaden eller har osäkra anställningsförhållanden. Guy Standings empiriska 
undersökningar föreslår följande:  

- Skilj på produktivt och reproduktivt arbete, - gör rekryteringsföranden till korta möten, - reglera 
det flexibla arbetet (i alla sektorer), - främja  föreningsfrihet (alltså budgetera för att sprida 
information om det), - ha yrkesgemenskaper, - sätt stopp för klassgrundad migrationspolitisk 
policy, - garantera rättssäkerhet för alla, - undanröj fattigdomsfällor och prekariat-fällor, - 
demonisera inte funktionshindrade, - sätt stopp för workfare, - reglera sms- och studielån, - verka 
för en universell standardlön, - återmarginalisera välgörenhetsorganisationer, - inför flytande 
demokrati (mer demokratiskt än representativ demokrati är ett riktmål), - återupprätta 
allmänningarna (gemensam ägd mark), - dela kapital via offentliga investeringsfonder, - gör 
finansiell kunskap och rådgivning till en rättighet. 
 

Vi yrkar att 

1. sms-lån förbjuds. 
2. finansiell kunskap och rådgivning ska vara en rättighet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Y, Talla 

 
Motion B2 
Ny ram för den ekonomiska politiken 
Jacobsson, Lars 

Vi har råd att arbeta, konstaterade Ernst Wigforss under 1930-talets depression. Idag är den 
underliggande frågan än mer knivskarp: Har vi råd med framtiden? Svaret är självklart; ja.  

Under de senaste decennierna har klyftorna och högerpopulismen vuxit på nytt. Samma blinda 
marknadstro som under 1930-talet har fjättrat politiken. Dessutom har vår tids marknadsliberala 
era också lett oss till randen av en ekologisk katastrof. Vi vet mycket väl att färdriktningen är 
ohållbar – ekologiskt och socialt. De ekonomiska dogmerna som präglat de senaste decennierna 
har diskvalificerats av världens ledande expertis – från OECD och IMF till FN:s klimatpanel. 
Men av någon anledning släpar politiken ängsligt efter. Världen behöver återigen en New Deal. 
Och den här gången måste den vara grön.  

Grunden för att skapa ett bättre samhälle är – precis som på Wigforss och Roosevelts tid – en ny 
ekonomisk politik som möjliggör handling.  

Det är därför dags att reformera dagens finanspolitiska ramverk. Regelverket är otidsenligt och 
utgör ett hinder för den ekonomiska, sociala och klimatmässiga utvecklingen i Sverige. Dagens 
ramverk kan närmast likställas med att bakbinda statens händer och gör oss oförmögna att på ett 
adekvat sätt kunna hantera framtida kriser.  

Vi föreslår därför ett modernt finanspolitiskt ramverk som är ekonomiskt rationellt, säkrar 
statsfinansernas långsiktiga hållbarhet och, framförallt, gör det möjligt för oss att nå de 
socialdemokratiska målsättningarna om sänkt arbetslöshet, ökat bostadsbyggande, upprustning av 
infrastrukturen och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.  

Det nya och förändrade ekonomiska ramverket bör innebära: 

● att överskottsmålet tas bort  

● att det inom ramen för statsbudgeten görs en separation mellan en investeringsbudget där 
lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett balansmål över konjunkturcykeln styr.  

Överge överskottsmålet  

Idag ligger överskottsmålet endast på 0,33 procent av BNP (cirka 16 miljarder kronor 2018). 2018 
uppgick den totala offentliga bruttoskulden (alltså när även kommuner, regioner och 
pensionssystem inkluderas) till historiskt låga 38,8 procent och enligt prognoserna i senaste 
budgetpropositionen väntas den krympa till omkring 34,8 procent år 2019 och 29,6 procent till år 
2022. Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala offentliga 
bruttoskulden bör röra sig mot. Om det finanspolitiska målet med ett skuldankare ska kunna 
uppnås måste överskottsmålet alltså upphöra helt, och till och med ersättas med en möjlighet att 
gå med underskott. 

Anta olika underskottsregler för investeringar och drift 

Idag tvingas politiken och berörda myndigheter till samhällsekonomiskt bristfälliga prioriteringar 
och investeringsbeslut eftersom staten i ytterst få lägen lånefinansierar nödvändiga investeringar. 
Istället anslagsfinansieras i regel infrastrukturinvesteringar direkt över skattsedeln, vilket medför 
att investeringar i t.ex. tåg och bostäder måste ställas mot satsningar på skola, sjukvård eller 
pensioner. Denna situation är problematisk, inte minst eftersom det är ekonomiskt rationellt att 
lånefinansiera samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. Att staten kan låna till negativ 
realränta gör det än mer logiskt att lånefinansiera investeringsutgifter.  



Det nya ekonomiska ramverket bör därför skilja mellan offentliga investeringar 
(investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) och att dessa bör styras av 
olika underskottsregler inom ramen för statsbudgeten. 

Driftsbudgeten bör liksom idag finansieras av de skatteintäkter som staten tar in, dvs styras av ett 
“balansmål” över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunktur och 
mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus minus noll. 
Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter och långsiktig 
upplåning. Dessa separata underskottsregler tydliggör att löpande kostnader såsom löner, 
välfärdssatsningar och transfereringar inte betalas med lånade pengar samtidigt som det är möjligt 
att gå med underskott i statsbudgeten totalt sett. Detta är inte bara tillåtet inom ramen för 
gällande EU-regler utan är också nödvändigt för att hålla den nivå på den offentliga sektorns 
konsoliderade bruttoskuld som riksdagen beslutat om (det så kallade “skuldankaret”). Att nå upp 
till skuldankaret är viktigt inte minst på grund av att tillgång på statsskuldväxlar och 
statsobligationer är avgörande för att kapitalmarknaderna ska fungera väl.  

Investeringsbudgeten bör bestå av tre delar. För det första bör regeringens nuvarande 
investeringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssatsningar inom 
driftsbudgeten. För det andra bör nya infrastruktursatsningar som är lämpade att finansieras 
genom Riksgälden även ingå i investeringsbudgeten. 
 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att det finanspolitiska ramverket reformeras 
och att överskottsmålet för de offentliga finanserna tas bort 
2. Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att statsbudgeten separeras i en 
investeringsbudget där lånefinansiering tillåts och i en driftsbudget där ett balansmål över 
konjunkturcykeln styr 
3. Gröndal-Liljeholmens S-förening ställer sig bakom Reformisternas motion och antar den som 
sin egen 
4. motionen skickas vidare till Socialdemokraterna i Stockholms läns partidistrikt. 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Sultan, Salar 

 
Motion C1 
Könsneutrala personnummer - en rättighet 
SSU Stockholm 

Den näst sista siffran i ett svenskt personnummer benämner kön. Ett jämnt tal för kvinnor och 
ett ojämnt för män. Ett binärt system som detta, där alla tvingas vara “män” eller “kvinnor” är en 
inskränkning på den egna personens identitet. Det är din rättighet att själv få bestämma vem du 
vill vara, En rättighet så stark att den återfinns i artikel 7 bland FN:s mänskliga rättigheter, där 
benämnd “rätten till privatliv”. 

Personnumrets främsta syfte är att du ska kunna identifiera dig. Att din könsidentitet visas spelar 
då ingen roll. Den enda egentliga funktion den könsbestämmande siffran fyller är i statistiska 
sammanhang, då den används för att snabbt kunna analysera kön på många människor. Detta är 
ett problem i sig då ickebinära personer systematiskt försvinner från all statistik och bör därmed 
inte ses som ett argument för att behålla könade personnummer. 

Oavsett om könsneutrala personnummer tillkommer som en konsekvens av införande av ett 
tredje kön eller om det är en reform som föregår det tredje könets juridiska erkännande så behövs 
det, det är viktigt. Kanske inte minst i de känsliga tonåren då risken för diskriminering och 
ifrågasättande minskar med id- handlingar som överensstämmer med ens verkliga identitet. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att alla nya personnummer ska vara könsneutrala. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D1 
Autonoma el-matarbussar Södermalm 
Maria-Södra Stations s-förening 

Södermalm har tre mycket långa och breda gator som sträcker sig över malmen i nord-sydlig, och 
utifrån en centrumlinje rakt västlig och östlig riktning. Det är Götgatan, Folkungagatan och 
Hornsgatan. SL:s trafik tillgodoser kollektivtrafik i form av bussar, T bana och tvärbana på 
Södermalm. Vad som dock i stort sett saknas är lokala slingor som erbjuder nära och enkel ”hop-
on hop-off” trafik. Särskilt Folkungagatan och Hornsgatan skulle behöva sådan kompletterande 
trafik. Folkungagatan har i hela sin längd mycket stora behov av utökad nära och enkel 
kollektivtrafik men stora behov finns även på Hornsgatan och Götgatan.  

I bland annat Kista och Barkarby har intressanta försök utförts med självkörande ”autonoma” 
elektriska bussar. De tre långa raka och breda gatorna på Södermalm synes lämpa sig utmärkt för 
sådan kontinuerlig och autonom trafik. Det vore förhållandevis enkelt att lägga elslingor i de tre 
gatorna så att bussarna inte skulle behöva laddas vid laddstationer. Trafiken skulle vara hållbar ur 
ett miljöperspektiv och kunna bli en kraftfull markör för framtidsstaden Stockholm. Det finns 
givetvis inget som hindrar att andra lämpliga gator i Stockholm ges samma trafiklösning. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att Stockholms kommun utreder möjligheterna att införa ett 
elektriskt matarbuss-system enligt motionens förslag. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Maria-Södra Stations s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D2 
För klimatet – Stadsnära odling 
Hässelby Villastad s-förening 

Stockholm stad har inga planer på att utveckla stadsnära odling såsom både Göteborg och 
Malmö kommun. Med de förestående, stora förändringarna i klimatet med ökade temperaturer, 
allt fler stormar, märkliga störtregn måste vi alla ta ansvar för klok och sund matproduktion. En 
av flera insatser är stadsnära odling. Både Göteborg och Malmö stad har fattat beslut om 
stadsnära odling. Göteborg stad skriver på sin hemsida Stadsnära Odling – från odlingslåda till 
hektar (goteborg.se) att målet med stadsnära odling är att skapa arbetstillfällen och bidra till en 
grön och ekologisk och nära storstad. Vidare skrivs: ”I Stadsbruk Göteborg kartläggs ledig mark 
som lämpar sig för större odlingar med kommersiell eller kollektiv karaktär. Vi utför 
förbättringar, såsom markförberedning, stängsling och vattenförsörjning där det behövs. Sedan 
matchar vi marken mot intresserade aktörer. Vi är med och initierar odlarnätverk och står för 
vissa utbildningsinsatser. Ett krav som ställs är att odlingen sköts enligt ekologiska principer. Det 
ska även finnas en tydlig affärsidé.” 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms arbetarekommun driver frågan för ”Stadsnära odling” i enlighet med principer från 
beslut i Göteborg och Malmö. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D3 
Gröndalsvägen i stadsdelen Gröndal – borde vara ljus, trygg och snygg! 
Gröndal Liljeholmens s-förening 

Sträckan Gröndalsvägen mellan korsningen med Lövholmsvägen/Gröndalspåfarten och 
Mörtviken i Ekensberg är mörk, otrygg och trafikfarlig. Den upplevs som tråkig och eftersatt 
jämfört med Gröndal för övrigt. Den kan möjligen också upplevas som ödslig och otrygg på 
kvällar. Antalet boende i området har ökat mycket de senaste åren, och många går och cyklar 
mellan Ekensberg och Gröndals centrum och Liljeholmen. Dessutom används vägsträckan av 
många barn till och från Gröndals Idrottsplats. Önskvärda förbättringar skulle bl. a. kunna vara 
mer grönska som låga träd mm, och bättre belysning. 

Tänkbara åtgärder för att hela Gröndalsvägen ska vara en trygg och säker gata: 

För trafikanter som svänger från Lövholmsvägen och Gröndalsavfarten mot Ekensberg är 
korsningen otydlig och trafikfarlig, särskilt vid mörker, mest där tvärbanespåren korsar vägbanan. 
Jag tänker mig att gränsen mellan spåren och vägbanan skulle kunna förtydligas med t e x 
stensättning, målning eller liknande. Det bör även beaktas att denna korsning utgör en del av 
skolvägen för många av de barn som går i Gröndalsskolan och därför ska vara så trafiksäker som 
möjligt. 

Den lilla slänten ner från tvärbanespåren till gångbanan längs Gröndalsvägen kan förskönas med 
planteringar. Samma gäller för det vildvuxna området före huset Gröndalsvägen 76-78. 

Passagen under Essingeleden: planen på norra sidan om Gröndalsvägen, användes till baracker 
och byggmaterial när området Gröndals Strand byggdes. Där har nu en del blivit parkeringsplats. 
Övrig yta har egentligen bara lämnats som den var och ger ett ödsligt och intetsägande intryck 
och behöver en rejäl ansiktslyftning. Södra sidan används till största delen som uppställningsplats 
för vägmaskiner och liknande. Den borde kunna dras in något från vägen och ge plats för någon 
form av försköning. Låga träd och annan grönska och någon form av trivselbelysning bl. a. skulle 
kunna höja det här avsnittet rejält. 

Vägbanan: gränsen mellan gång- och cykelbanan på norra sidan fungerar dåligt. Den smala 
gångbanan blir ännu smalare där häckar breder ut sig. Längs södra sidan av vägbanan står 
parkerade bilar. Det medför att resten av bilutrymmet blir trångt, och att mittmarkeringen inte 
stämmer så bra bitvis. Dispositionen av vägens bredd bör ses över. 

Jag tror att det går att göra plats för en rad med t ex låga träd längs vägen på stora delar av 
sträckan, på ena eller båda sidor. 

Det här är några av mina idéer om hur den här sträckan skulle kunna förbättras. Jag tänker att de 
går att slipa på och utveckla i samråd med professionella planerare av gatumiljö. Jag kan nu bara 
komma på ett exempel på gator som lyfts trivselmässigt och som kan tjäna som inspiration, 
nämligen Lindhagensgatan, men det finns säkert flera. 
 

Vi yrkar att 

1. representantskapet i Stockholms partidistrikt antar motionen i sin helhet och överlämnar den 
till S-gruppen i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd och S-gruppen i kommunfullmäktige att verka 
för motionens förslag att trafiksäkra Gröndalsvägen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D4 
Skapa familjepark och förbättra tillgängligheten till Järvafältet 
Tensta s-förening 

Under det senaste årets pandemi har många fler sökt sig ut i naturen än tidigare, och det har blivit 
tydligt hur mycket närheten till attraktiva grönområden betyder för människors fysiska och 
mentala hälsa. 

Centralt mellan stadsdelarna i Järva ligger Järva friområde som under socialdemokratiskt styre 
2006 blev Igelbäckens kulturreservat. Området, som oftast bara kallas ”Järvafältet”, är också av 
central betydelse för de omkringliggande stadsdelarnas attraktivitet och 75 000 närboendes 
välmående.  

Ett kulturreservat för människornas skull 

Stadens mål är att kulturreservatet ”ska utvecklas till ett aktivitetsfält för de många människor 
som bor i närområdet och andra stockholmare, för rekreation, friluftsliv och kulturell upplevelse, 
naturupplevelser, pedagogik, spontanidrott och socialt umgänge”, vilket ska ske ”genom att lyfta 
fram och utveckla de rekreativa, kulturhistoriska och ekologiska värdena genom möten mellan 
människor, med naturen och kulturen” (ur reservatsbestämmelserna). 

Men trots Järvafältets stora potential som tusenårigt kulturlandskap med flera fina 
föreningsdrivna kulturgårdar har det inte skett mycket från stadens sida för att aktivera fältet. 
Den osäkra framtiden för Hästa gård, Stockholms sista jordbruk, har blivit något av en av symbol 
för förlamning och förfall.  

Tillgänglighetens betydelse 

En stor andel invånare i de södra järvastadsdelarna Tensta och Rinkeby har inte upptäckt och 
använder inte Järvafältet, vilket framför allt beror på den dåliga tillgängligheten.  

Norra Järvas stadsdelar Akalla, Husby och Kista vänder sig mot fältet och solen. Här sker 
övergången från bostadsområde till natur mjukt och gränslöst på ett stort antal gång- och 
cykelvägar.  

Södra Järva vänder sig däremot närmast bort från fältet. I gränsen mot grönområdet ligger 
bebyggelsen på berg och här är husen också högst, vilket innebär att de ofta skuggar den 
närmaste delen av fältet. Invånarnas väg till naturen har kraftiga barriärer, framför allt sex filer 
bilväg som endast kan korsas via ett fåtal under- eller övergångar.  

Tensta- och rinkebybornas tillgänglighet har försämrats kraftigt de senaste tolv åren genom flera 
stora störande byggen med avspärrningar, leriga byggvägar och tung byggtrafik. Det gäller 
framförallt E18, Hjulsta trafikplats, Förbifart Stockholm, Rinkebyterrassen och Järvabadet. Den 
del av Järvafältet som möter invånarna har blivit vanskött, igenvuxen och skräpig, med 
återkommande olaglig tippning och bosättningar. 

För att kompensera Tensta och Rinkebys sämre tillgänglighet till Järva friområde och aktivera 
fältet i enlighet med kulturreservatets syfte föreslår Tensta socialdemokratiska förening en 
satsning för att öka tillgängligheten till Järvafältet och att skapa ett sammanhängande attraktivt 
parkstråk närmast Tensta och Rinkeby mellan de båda överdäckningarna av E18, Tenstaterrassen 
och Rinkebyterassen. Målet för satsningen är en familjepark. 

Utveckla och bind samman befintliga värden 

Förslaget bygger på at befintliga attraktioner med barnfamiljer och ungdomar som målgrupp 
bevaras och utvecklas, bland dem Järva DiscGolfPark (”Bästa Platsen” enligt järvaborna i 



Trafikkontorets enkät 2018), Järvabadet (socialdemokratiskt initiativ som kunde invigas 2020), 
Eggeby gård/Järva Folkets park, koloniträdgårdsföreningar, ridstall, ateljéer med flera. Men 
förslaget utesluter inte att nya attraktioner kan tillkomma – till exempel en skateboardpark under 
motorvägen vid Elinsborgs idrottsplats, nära Tensta Parkour och graffittiväggarna.  

Även äldre personer är en viktig målgrupp. De tillhör ju också familjen och gynnas av att 
parkstråket görs promenadvänligt.Familjeparken skapas genom upprustning och aktivare skötsel, 
såsom att 

• öka tillgängligheten mot fältet genom mer trivsamma och inbjudande entréer. 

• lägga särskild omsorg på miljön under och på ömse sidor av de två höga vägbroarna 
(sociodukterna) som fungerar som huvudentréer till fältet. Genom att skapa öppna, 
sammanhängande ytor för picknick och lek på båda sidor om vägen binds bostadsområdet ihop 
med naturen och underlättar passage. 

• välskötta gångstråk på fältet som binder ihop stadsdelarna. 

• styra undan motortrafiken och ordna parkeringsplatser i gränsen mot järvafältet. 

• bullerdämpande åtgärder. 

• bättre skötsel av ängarna och skogsdungarna, antingen genom betesdrift eller gallring, 
gräsklippning med mera. 
 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att tillgängliggöra Järvafältet och att skapa en 
attraktiv familjepark i enlighet med motionens intentioner i ett sammanhängande stråk närmast 
Tensta och Rinkeby. 
2. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Tensta s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D5 
Säkerhetsåtgäder för elsparkcyklar 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 

Ett nytt enpersonfordon har de sista åren lanserats i landets storstäder - elsparkcykeln. Att döma 
av åsynen av utövarna är det ett nöjsamt fordon och därför ett tillskott i fordonsparken, ett tyst 
och miljövänligt transportmedel och därtill nu i coronatider smittsäkert i förhållande till bil och 
kollektivtrafik. 

Men det finns naturligtvis problem som vid alla nytillskott vilket snabbt blivit uppenbart eftersom 
en massintroduktion genomfördes utan att någon konsekvensanalys gjorts. 

Några av problemen är följande; 

1/ Olyckfrekvensen är hög. Enligt Transportstyrelsen inträffade 650 allvarliga olyckor, främst 
ansikts och huvudskador, med detta fordon år 2019. Olyckorna skedde mest under helger, kvälls/ 
nattetid och med män vid styret. Under samma år inträffade 2000 olyckor med de hundrafalt fler 
trampcyklarna. 

2/ Fordonens framfart på bilväg, cykelväg och trottoar/gångväg är främst i det senare fallet 
riskfylld inte minst för oss äldre medborgare till fots. 

3/ Den vildvuxna parkeringen av övergivna fordon är en fara för alla andra trafikslag, i synnerhet 
fotgängare i mörker. 
 

Vi yrkar att 

1. årsmötet antar motionen 
2. hjälmtvång införs och att detta också ska gälla elcykel och trampcykel 
3. fordonets trafikplats definieras och att den klart åtskiljs från trottoar/gångstråk 
4. de företag som hyr ut fordonen åläggs att mot ett betydande vite regelbundet samla upp 
fordonen och placera dem på anvisade parkeringsplatser 
5. motionen skickas till riksdagsgruppen och kommunfullmäktigegruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D6 
Trafiksituationen i Blackeberg 
Blackeberg s-förening 

Trafiksituationen i Blackeberg är mycket otillfredsställande och har under en längre tid försämrats 
avsevärt. Det är alldeles för många bilar, inklusive tung trafik, på alldeles för liten yta med smala 
gator. Det saknas säkra sätt att färdas på för cyklister och gångtrafikanter. För gående med 
rullator, barnvagn eller liknande är det en tidsfråga innan en allvarlig olycka sker på t.ex. 
Holbergsgatan! Det finns många barn i Blackeberg och risken att de drabbas är högst oroande. 
Vidare är det dagliga konflikter mellan biltrafikanter som flera gånger urartar i högljudda gräl.  

Mellan Blackebergs centrum och backen ned mot korsningen där Holbergsgatan möter 
Blackebergsvägen finns inte ett enda övergångsställe eller permanent farthinder. Det här är en 
gata där många barn och unga färdas från och till Blackebergs gymnasium, fotbollsplan och Södra 
Ängby skola (se infogad karta här nedanför). Det här är både en säkerhets- och miljöfråga som 
måste åtgärdas! 

Biltrafiken har tätnat oerhört, med bristande säkerhet och ökade bullernivåer samt konflikter som 
följd. Det beror inte enkom på ombyggnationen av Bergslagsvägen, utan detta gäller ett längre 
tidsperspektiv och bl.a. en allt tätare bebyggelse. Utefter exempelvis Holbergsgatan – mellan 
Blackebergs centrum och korsningen där Holbergsgatan möter Blackebergsvägen – är 
trottoarkörning mer regel än undantag. Lastbilar, personbilar, motorcyklar och mopeder kör på 
trottoaren när de får mötande trafik, vilket i princip är hela tiden. Cyklister cyklar också på 
trottoaren då de inte får plats på gatan, alltmedan gångtrafikanter inte har någonstans att ta 
vägen.Vi anser att trafiksituationen behöver förbättras avsevärt!  

Hur kommer det sig att trafiken tätnat? Har något ändrats utan tanke på följdeffekter? Hur 
motverkar vi detta och förbättrar säkerheten och miljön?  

Vi föreslår att vi verkar för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt, att gå och att cykla för att 
göra utrymme för fler samt skapar en säkrare trafikmiljö genom; 
 

Vi yrkar att 

1. utöka buss- och tunnelbaneturerna för att minska behovet av att åka bil;  
2. ordna fler cykelställ med ”stationer” där du kan pumpa din cykel samt anlägga fler och 
tydligare cykelbanor;  
3. öka säkerheten för gångtrafikanter och cyklister med lägre hastigheter (ex. minska från 50km/h 
till 30km/h), anlägga fler upplysta övergångsställen och permanenta farthinder;  
4. göra hela eller delar av Holbergsgatan enkelriktad med syfte att minska den totala trafiken. 
(Observera att vi absolut inte är ute efter några som helst åtgärder som skulle leda till tätare 
flöden och ökad biltrafik.) 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Blackeberg s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D7 
Utökade statliga miljökrav på Sveaskog samt återupptagen nyckelbiotopsinventering och 
utökad kompensation till privata skogsägare för skyddsvärd skog 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och idéutveckling 

Sveaskog är helägt av svenska staten och styrs av sin bolagsordning och genom statlig 
styrelserepresentation från Näringsdepartementet.  

Sveaskogs års- och hållbarhetsredovisning ger intryck av ett starkt miljöengagemang och goda 
rutiner – men genom granskning av Jordens Vänner och deras beslut att ge Sveaskog den 
nedvärderande och kritiserande utmärkelsen ”Årets Greenwash-företag” har det blivit uppenbart 
att Sveaskog inte lever upp till de förväntningar vi bör ha på ett statligt bolag. Bristerna gäller bl. 
a. vårdandet av skyddsvärd skog, kalhuggning och försäljning till ej FSC-klassificerade företag av 
skyddsvärd skog som av dessa köpare sedan avverkas. 

Utan att hindras av lagar och förordningar som gäller alla skogsföretag kan staten som ägare 
genom att utfärda s.k. ”Ägaranvisning” eller ”Uppdragsmål för bolag med särskilt beslutade 
samhällsuppdrag” ge Sveaskog tydliga direktiv att införa bättre bruksmetoder för att t ex genom 
att avstå från kalhyggen öka skogens funktion som kolsänka och att avstå från att kringgå 
miljömål genom försäljning av skyddsvärd skog bidra till bevarande och biologisk mångfald. 
Detta kan behöva kompletteras med sänkta krav på Sveaskogs lönsamhet, dvs att prioritera miljö 
och klimat före avkastning. Sveaskogs bruksmetoder ska vara ett föredöme i branschen! 

I Januariavtalets 73-punktsöverenskommelse finns även (p.26) beslut om att s.k. 
nyckelbiotopsinventering ej ska återupptas. Detta för att privata skogsägare missgynnades om 
deras mark klassades som nyckelbiotop och de inte fick avverka den, kombinerat med att 
otillräckliga medel avsatts för att kompensera dem för detta. Denna situation har av 
Naturskyddsföreningen konstaterats ha lett till förhandsavverkning av de delar av skogspartier 
som skulle inneburit klassning som nyckelbiotop vid inventering för att undvika 
avverkningsförbud. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska kräva att Näringsdepartementet utfärdar tydliga styrande 
dokument till Sveaskog om skogsbruks- och affärsrutiner för att förbättra miljöskydd och klimat, 
vid behov kompletterat med sänkta krav på avkastning. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska kräva att nyckelbiotopsinventering återupptas i 
kombination med att ersättningsreglerna ses över så att skogsägare inte gynnas utan snarare 
gynnas. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och idéutveckling 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D8 
Utökade statliga miljökrav på Sveaskog samt återupptagen nyckelbiotopsinventering och 
utökad kompensation till privata skogsägare för skyddsvärd skog 
Jacobsson, Lars 

Sveaskog är helägt av svenska staten och styrs av sin bolagsordning och genom statlig 
styrelserepresentation från Näringsdepartementet.  

Sveaskogs års- och hållbarhetsredovisning ger intryck av ett starkt miljöengagemang och goda 
rutiner – men genom granskning av Jordens Vänner och deras beslut att ge Sveaskog den 
nedvärderande och kritiserande utmärkelsen ”Årets Greenwash-företag” har det blivit uppenbart 
att Sveaskog inte lever upp till de förväntningar vi bör ha på ett statligt bolag. Bristerna gäller bl. 
a. vårdandet av skyddsvärd skog, kalhuggning och försäljning till ej FSC-klassificerade företag av 
skyddsvärd skog som av dessa köpare sedan avverkas. 

Utan att hindras av lagar och förordningar som gäller alla skogsföretag kan staten som ägare 
genom att utfärda s.k. ”Ägaranvisning” eller ”Uppdragsmål för bolag med särskilt beslutade 
samhällsuppdrag” ge Sveaskog tydliga direktiv att införa bättre bruksmetoder för att t ex genom 
att avstå från kalhyggen öka skogens funktion som kolsänka och att avstå från att kringgå 
miljömål genom försäljning av skyddsvärd skog bidra till bevarande och biologisk mångfald. 
Detta kan behöva kompletteras med sänkta krav på Sveaskogs lönsamhet, dvs att prioritera miljö 
och klimat före avkastning. Sveaskogs bruksmetoder ska vara ett föredöme i branschen! 

I Januariavtalets 73-punktsöverenskommelse finns även (p.26) beslut om att s.k. 
nyckelbiotopsinventering ej ska återupptas. Detta för att privata skogsägare missgynnades om 
deras mark klassades som nyckelbiotop och de inte fick avverka den, kombinerat med att 
otillräckliga medel avsatts för att kompensera dem för detta. Denna situation har av 
Naturskyddsföreningen konstaterats ha lett till förhandsavverkning av de delar av skogspartier 
som skulle inneburit klassning som nyckelbiotop vid inventering för att undvika 
avverkningsförbud. 
 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska kräva att Näringsdepartementet utfärdar tydliga styrande 
dokument till Sveaskog om skogsbruks- och affärsrutiner för att förbättra miljöskydd och klimat, 
vid behov kompletterat med sänkta krav på avkastning. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska kräva att nyckelbiotopsinventering återupptas i 
kombination med att ersättningsreglerna ses över så att skogsägare inte gynnas utan snarare 
gynnas. 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias, Emilia 

 
Motion D9 
Ökat skydd av Östersjön 
Jacobsson, Lars 

Östersjön hotas av flera olika miljöfaror: övergödning, mikroplaster, överfiske inkl. 
bottentrålning. Skyddet behöver förstärkas och en del kan ske i Sverige men en del måste 
åstadkommas via EU. 
 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för strängare svenska utsläppsregler avseende 
mikroplaster, kemikalier och övergödningsorsakande utsläpp, såsom fosfor och gödningsmedel, 
samt totalt stopp för torskfiske i svenska vatten under minst 5 år 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att Stockholms stad ska komplettera sina 
reningsverk med extra uppsamlingsdammar eller motsvarande så att de vid kraftiga skyfall inte 
”svämmar över” och släpper ut orenat avfall i Östersjön 
3. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att Sveriges regering i EU också verkar för 
samma åtgärder och därutöver föreslår inrättande av mätstationer i alla EU-länder runt Östersjön 
vid större utflöden/industrier där otjänliga utsläpp kan mätas och att detta kombineras med 
straffavgifter för länderna - ”förorenaren betalar”. Resp. land får sedan i sin tur avgöra om de kan 
bötfälla den verkliga utsläpparen, men ansvaret inför EU ska vara landets. Avgifterna avsätts till 
en EU-fond för finansiering av åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Länder ska kunna 
söka bidrag för t ex inrättande av reningsverk. 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: E. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen, Catti 

 
Motion E1 
Förorten tillhör folket! 
SSU Stockholm 

Det finns få ställen som är så mysiga och laddade med bra barndomsminnen som de många 
klassiska förortscentrum vi har i Stockholm. Vällingby, Farsta, Rinkeby, Akalla, Årsta, alla dessa 
är levande historia när det är som allra bäst. Majoriteten av dessa klassiska förortscentrum har en 
gång i tiden varit ägda av kommunens allmännyttiga bolag som då haft en skyldighet att hålla 
rimlig hyra och följa kommunala standarder. Vad vi ser i till exempel Tensta och Bredäng är en 
ständig nedsunkning av centrumen till följd av att dessa standarder överges av giriga privata 
fastighetsbolag. Detta är inte värdigt Sveriges huvudstad. 

Historien visar oss att utförsäljningar, som den av Hässelby Gård Centrum och förmodligen även 
den enligt borgarna kommande utförsäljningen av Vällingby Centrum, alltid slutar i höjda hyror 
och att en hel förorts själ försvinner till följd av utflytt av lokala firmor. Detta är i sig ironiskt, 
eftersom borgerligheten ofta säger sig vara på småföretagarens sida. 

Det finns en lösning på denna problematik. Stockholms stad bör återigen ta över 
förortscentrumen under kommunalt styre, genom t.ex. Svenska Bostäder eller Familjebostäder. 
Endast så kan kvaliteten och de bra barndomsminnena säkras för kommande generationer. 
Förorten tillhör oss alla, inte bara fastighetsherrarna! 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att alla förortscentrum ska vara kommunalt 
ägda. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: E. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen, Catti 

 
Motion E2 
Är det bra att våra politiska ledare har 125 000 kr i månaden? 
Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, Södra s-kvinnoklubben 

Det är en grannlaga uppgift att sätta löner för politiker, i synnerhet för de med de främsta, mest 
synliga uppdragen.  

Lönen för våra främsta politiker, borgarråd och regionråd, ska vara hög nog för att attrahera 
kompetenta personer som har en annan arbetsmarknad där de kan tjäna så mycket att de avstår 
från politiken av ekonomiska skäl. Den ska dock inte vara så hög att den sticker väljarna i 
ögonen. Den ska inte heller vara så hög att den skapar en instängningseffekt, att den som nått 
positionen inte vill släppa den därför att de alternativ som står till buds är så avsevärt lägre 
avlönade.  

Samtidigt är de politiska uppdragen i frontposition ofta betungande och offentligt utsatta. 
Arbetsdagarna kan vara långa. Det är i få andra jobb lika bestraffande att göra ett, kanske litet, 
men mänskligt, fel.   

Arbetsdagarna kan dock också vara korta. För vissa råd är positionen inte heller särskilt utsatt. 
Det gäller i synnerhet råd i opposition.  

Men arvodesreglementena tar inte hänsyn till om ett borgar- eller regionråd är verkställande (dvs 
tillhör den politiska majoriteten och har ansvar för fattade beslut) eller tillhör minoriteten (som 
ibland går emot besluten och skriver reservationer). De har samma arvode. Samma höga arvoden.  

Ett region- eller borgarråd har idag 90 procent av en statsrådslön – 125 100 kr per månad - om 
hen redan varit råd en eller flera mandatperioder och 80 procent – 100 000 kr per månad – om 
hen sitter på sin första period.  

125 100 kr per månad innebär en årsinkomst på över 1,5 miljoner kr. Det är en mycket hög lön. 
Alltför hög, anser vi som skrivit denna motion. Det gäller både för de verkställande politikerna 
och i än högre grad för de politiker som är i opposition. Det är rimligt att tänka sig en skillnad 
mellan dessa kategorier.  

Vi har haft denna åsikt länge. Den har sitt ursprung i valrörelsen 2018 då vi fann det svårt att 
besvara väljares frågor om politikerlönerna i staden. De går helt enkelt inte att försvara. Den 
logiska följden av detta blev att skriva en motion som behandlades på 
arbetarekommunens/partidistriktets årsmöte 2019. Där bifölls den på följande sätt:  

Att ge fullmäktigegrupperna i kommun och region i uppdrag att arbeta med en översyn av 
reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda med 
syftet att väsentligt minska gapet mellan medborgares och politikers ekonomiska förutsättningar  

I regionen ledde detta till en frysning av arvodena, vilket var välkommet.  

I s-fullmäktigegruppen i Stockholms stad skedde ingenting, vilket dokumenterades i 
verksamhetsberättelsen på följande sätt:  

Principerna för arvodering av förtroendevalda förhandlas tillsammans med övriga partier i 
anslutning till varje ny mandatperiod. Ingångna överenskommelser för denna mandatperiod ska 
hållas och ambitionen bör inför kommande förhandlingar vara att fortsatt finna bred enighet (vår 
kursivering) kring principer för arvodering av förtroendevalda som är långsiktigt hållbara. Någon 
förhandling har med andra ord inte skett under året varför frågan får aktualiseras när en sådan 
blir aktuell.  



Detta innebär att fullmäktigegruppen sätter sig över beslutet på årsmötet. Det är i sig fel, 
eftersom beslut i partiets högsta beslutande organ i Stockholm ska respekteras av 
fullmäktigegrupperna. Partiet är ju uppdragsgivare till sina förtroendevalda, inte tvärtom.  

Men vi anser dessutom att fullmäktigegruppen i staden för ett felaktigt resonemang. Dels går det 
naturligtvis mycket bra att ändra ett beslut under löpande mandatperiod. Så sker hela tiden och 
tur är väl det, annars skulle staden vara låst i sitt beslutsfattande fyra år åt gången.Dels är 
målsättningen om enighet (över partigränserna) också fel. Varför skulle det vara viktigt? I 
praktiken handlar detta om att de ledande moderaterna och socialdemokraterna sedan 90-talet 
gjort upp om att deras jobb är värt 80 respektive 90 procent av en statsrådslön. Det finns andra 
partier som har en annan åsikt i frågan, t ex vänsterpartiet och miljöpartiet.  

För oss är det rätt självklart att det skulle gynna socialdemokratin som parti att ta initiativ till en 
sänkning av borgar- och regionsrådslönerna. Om vi gör det i strid med moderaterna och andra 
borgerliga partier, desto bättre.  

Vilken lönenivå skulle då vara rimlig? En tanke kan vara att istället för statsrådslönen ställa in 
siktet på riksdagsarvodena. Ett riksdagsarvode är idag 68 400 kr per månad. En 
utskottsordförande har ett tillägg på 20 procent, vilket ger en månadslön på 82 080 kr. Detta kan 
vara en rimlig nivå för verkställande borgar- och regionråd. Råd i opposition bör enligt vår 
mening ligga i nivå med riksdagsarvodet. 
 

Vi yrkar att 

1. representantskapet i Stockholms partidistrikt än en gång beslutar att arvodena för borgar- och 
regionråd ska sänkas  
2. en lämplig utgångspunkt för framtida lönesättning för verkställande borgar- och regionråd är 
arvodet för en utskottsordförande i Sveriges riksdag och att borgar- och regionråd i opposition 
arvoderas som riksdagsledamöter 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas styrelsemöten 
Stockholms allmänna kvinnoklubb, Södra s-kvinnoklubben 



Grupp: F. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Adnan, Stefan, Lawen 

 
Motion F1 
Dags för en jämlik skola-Stockholm bör gå före 
STS Bromma-Kungsholmen 

Efter en lång och bitvis ganska ostrukturerad debatt om skolsystemet i Sverige har det utvecklats 
en samsyn om att skolan behöver reformeras, både vad gäller utbildningens innehåll, pedagogik 
och vad gäller skolans organisation. 

Den mest samhällsskadliga reformen i modern tid är det så kallade fria skolvalet 1992. Alla har nu 
möjlighet se vilka effekter detta lett till - kraftigt ökad segregation i samhället (även långsiktigt) 
och tillkomst av bolagsskolor. Detta var lätt förutse redan 1992. Debatten som pågått ett tag har 
förstärkt Åstrands utredning (Utredningen om en mer likvärdig skola, U2020/02667/S). 
Utredningens betänkande lyfter fram att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning och ha 
tillgång till utbildning av lika kvalitet. 

I likvärdighetsambitionen ligger också det kompensatoriska uppdraget, nämligen att kompensera 
för elevers olika bakgrund och förutsättningar. I grund och botten handlar en likvärdig skola om 
en skola där alla elever, oavsett uppväxtort och familjebakgrund kan lyckas med sina studier. 
Dessa mål har sett någorlunda lovande ut.  

Men så kommer då Centern och knäcker allt hopp. Varför vill de och många andra skapa ökad 
segregation? De måste komma ut och berätta varför! Och sluta kalla dessa skolor friskolor, vad är 
fritt där? Fritt tillträde? Inte alls! Kalla dem plocka-russinen-ur-kakan-skolor och kortfattat 
bolagsskolor.  

Socialdemokraterna måste nu utmana dem som vill ha kvar segregation och dåliga skolresultat 
och slöseri med statliga (skolpengs)medel. Vi bör våga att ta beslut på noggranna studier som 
visar att dn svenska skolan krackelerad och bolagen gör vinster på skolpeng. 
 

Vi yrkar att 

1. partiet står upp för en jämlik skola 
2. barnens rättighet till en likvärdig skola ska gå före bolagsvinster 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Bromma-Kungsholmen 



Grupp: G. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf, Thomas, Emilia 

 
Motion G1 
Att kunna godkännas som hyresgäst trots låg inkomst men med kapital 
Värtans s-förening 

Hyresvärdar är inte beredda att skriva ett hyreskontrakt med någon vars inkomst inte innebär ca 
fem tusen över när hyran är betald. 

Det finns många, framför allt äldre, som behöver eller kommer att behöva flytta. Det är både 
positivt och nödvändigt att detta kan ske. För de utan kapital kan ett bostadstillägg göra det 
möjligt att bli godkända för hyreskontrakt. 

För de med kapital men med låg inkomst (pension) blir det oftast inget kontrakt, trots att alla 
förstår att de är fullt kapabla att betala sin hyra. 

Det är naturligtvis orättvist och drabbar i stor utsträckning äldre ensamstående kvinnor där 
kapitalet helt enkelt kan bestå av bostaden. Alternativet att köpa bostadsrätt finns inte i praktiken 
p g a för låg inkomst/pension för att beviljas ett lån, i alla fall inte i Stockholm. Se t ex berättelsen 
om Solie 72 i Aftonbladet den 14 nov 2020. 

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/dlOoJo/solie-72-ar-miljonar--anda-nekades-hon-
hyresratt 

Om inkomsten/pensionen är för låg bör hänsyn till kapitalet beaktas vid bedömning av 
betalningsförmåga. En annan lösning skulle kunna vara någon form av deponering. Ytterligare en 
lösning skulle kunna vara att exempelvis Kommunen växlar kapital mot bostadstillägg som kan 
räknas som inkomst. 
 

Vi yrkar att 

1. Partidistriktet antar motionen som sin egen 
2. motionen överlämnas till distriktets Kommun- och Riksdagsgrupp för analys och åtgärd i 
motionens anda 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Värtans s-förening 



Grupp: G. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf, Thomas, Emilia 

 
Motion G2 
Stärk den sociala hållbarheten genom att ta tillvara miljonprogrammets möjligheter 
Tensta s-förening 

Miljonprogrammet 1965-1975 var en stor framgång – en historisk satsning som dels byggde bort 
bostadsbristen, dels gav oss hållbara hus med hög kvalitet i material och planlösningar. 

Bomässan i Tensta 2006 var också en stor framgång med 60 000 besökare på tio dagar. Det var 
inte det nybyggda som väckte störst intresse från besökare och media, utan Familjebostäders 
ombyggnader. Flera av dåtidens byggsystem har inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att ändra 
planlösningar eller slå ihop och bygga om lägenheter.  

I Tensta finns nästan bara treor, tvåor och fyror eftersom miljonprogrammet byggdes för en 
kärnfamilj med två vuxna och två barn. Därför är trångboddheten stor, eftersom många av 
dagens familjer behöver lägenheter med 5 rum eller mer, samt även fler ettor. 

Som tur är går miljonprogramshusens planlösningar lätt att laborera med. 

På bomässan visades lägenhetssammanslagningar både på höjden och på tvären där två treor 
byggts om till en lägenhet med 5 rum och en lägenhet med 1 rum och kök. Familjebostäder har 
även slagit ihop en tvåa och en trea i Tensta till en våning på 7 rum och kök. De smarta 
lösningarna gör att kostnaden för ombyggnaderna stannar i nivå med en total ytskiktsrenovering. 
Hyrorna i de nya stora lägenheterna hamnar därmed långt under nybyggnadshyra.  

Tyvärr har bomässans ombyggnader inte fortsatt, trots att trångboddheten ökat än mer. Mellan 
2009 och 2018 ökade befolkningen i Spånga-Tensta med 2 500 personer men det byggdes inte 
ens 100 lägenheter under samma period. 

De negativa konsekvenserna för samhället trångboddheten för med sig är kända. Vuxna är 
tröttare på jobbet, barnen får inte studiero och unga vuxna hänger ute för att de inte kan ha ett 
privatliv hemma. Pandemin har övertydligt visat hur trångboddhet påverkar människors hälsa. 
Men bostadsbolagen har fokuserat på nybyggnation och saknat ett tydligt uppdrag att påverka 
lägenhetssammansättningen i sitt befintliga bestånd. 

Lösningarna finns i det redan byggda. Det är hög tid att med Tensta som förebild ta vara på 
miljonprogrammets potential, förbättra stadsdelens välmående och invånarnas hälsa. 
 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna verkar för att ge Familjebostäder och Svenska Bostäder i uppdrag att 
årligen slå ihop och/eller bygga om 5 –10 lägenheter i Tensta för att få ett mer varierat utbud till 
överkomlig kostnad, byta ut trångboddhet mot välmående, och höja stadsdelens status genom att 
lyfta fram bostädernas kvalitet och möjligheter till variation.  
2. uppföljning sker genom årliga, mediala och publikfriande redovisningar – gärna med ett 
tävlingsmoment där de båda bolagen med inbjudna arkitekter tävlar om den smartaste, mest 
inspirerande och ekonomiska ombyggnaden. Målet är att Tenstas väg till förnyelse ska kunna stå 
modell för andra stadsdelar i Stockholm och i landet. 
3. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Tensta s-förening 



Grupp: G. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf, Thomas, Emilia 

 
Motion G3 
Hög tid att minska klyftan mellan den ägande och den hyrande klassen! 
SSU Stockholm 

Socialdemokrater har under en lång tid argumenterat för hyresrätter och en stark allmännytta. 
Samtidigt har man fört en politik som försatt hyresgäster i en situation som offer för en av vår 
tids största  klassklyftor. Staten har pumpat ut pengar till dem som äger sina bostäder i form av 
till exempel rot-avdrag, förändringar i fastighetsskatten och framför allt ränteavdraget – det 
avdrag där våra skattepengar betalar 30 procent av räntan för hushållens lån, som till största delen 
består av bostadslån. 

Statistik från Statistiska centralbyrån1 för 2016 visar att dessa avdrag fördelar sig mycket ojämnt 
på hushållen. Hushållen i den högsta inkomstgruppen (decil 10) fick i genomsnitt nästan 21 000 
kronor under det året i rot-, rut- och ränteavdrag, medan de mer inkomstsvaga hushållen (i 
decilerna 1 och 2) fick mindre än 2 000 kronor. 

Den bostadsägande klassen har – med hjälp av dessa subventioner – byggt upp förmögenheter på 
flera miljoner kronor. Eftersom den hyrande klassen inte alls har kunnat dra nytta av den i många 
fall exceptionella prisökningen på bostadsmarknaden har det bildats djupa förmögenhetsklyftor. 
Den hyrande klassen kan därför med rätta känna sig sviken av socialdemokratin. 

Denna omfattande orättvisa slogs fast i rapporten “Balanserade ekonomiska villkor”2, som gavs 
ut 2017 av Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta (dåvarande SABO). 
Organisationerna skriver bland annat följande: 

“Vi kommer fram till att de nuvarande skatte- och subventionsreglerna bidrar till att det är cirka 2 
400 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt 
småhus med äganderätt eller i en bostadsrätt. Den enskilt största förklaringen till skillnaden i 
skatteutfallet är privatpersoners avdragsrätt för ränteutgifter. Bostadsbeskattningskommittén kom 
i sitt betänkande (SOU 2014:1) fram till ungefär samma slutsats. När jämförelsen görs på en äldre 
bostad är skillnaden i skatteutfall något lägre. Här är ränteavdragsrätten och förändringen av 
fastighetsskattesystemet de stora förklaringarna till skillnaden.” 

Denna politik – som alltså gynnar ägt boende och höga lån – har lett till att svenskarnas 
skuldsättning är rekordhög3 och bland annat den internationella valutafonden, IMF, har utgift 
som är mycket oförutsägbar för staten. Just nu har vi en ytterst låg ränta men rekommenderat 
Sverige att stegvis ta bort ränteavdraget4. Därtill är ränteavdraget en statens utgifter för 
ränteavdrag kan i framtiden öka dramatiskt genom att räntan höjs.  

Samtidigt som staten generöst givit ekonomiskt stöd till dem som äger sina bostäder, blev 
hyresgästerna utan något av dessa enorma bidrag. Det är därför alla möjliga sätt att bekämpa 
denna förmögenhetsklyfta bör genomlysas ordentligt inom vårt parti. Ett exempel på en sådan 
reform skulle kunna vara förslaget om schablonavdrag för hyresgäster5 som Hyresgästföreningen 
tidigare föreslagit. 

1) https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-
ochinkomstfordelning/inkomster-och-skatter/pong/statistiknyhet/inkomstrapport-2016 
individeroch-hushall/ 

2) https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-
innehall/rapporter/balanseradeekonomiska-villkor.pdf 

3) https://www.expressen.se/dinapengar/ranteavdraget-kan-kosta-staten-65-miljarder-
kronor/ 
 



Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en genomlysning kommer till stånd, där den 
ekonomiska obalans som har skapats mellan upplåtelseformerna på bostadsmarknaden 
analyseras. Genomlysningen ska även inkludera tillräckliga åtgärdsförslag för att balansera de 
ekonomiska villkoren mellan dem som äger och dem som hyr sina bostäder 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
SSU Stockholm 



Grupp: H. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla, Elinor, Hanna, Anders Ö 

 
Motion H1 
En ny tandvårdsförsäkring! 
Hammarby Norra s-förening 

En ny tandvårdsförsäkring!   

Friska tänder är en del av den svenska välfärden. Inom Hammarby Norra är vi bekymrade över 
att skillnaderna i tandhälsa mellan olika grupper i befolkningen tycks växa snarare än minska trots 
vårt utmärkta system med kostnadsfri tandvård till det år man fyller 23 år (1.), tandvårdsbidrag 
(2.) och högkostnadsskydd (3.). Vår uppfattning är att systemet behöver ses över.  

1. Kostnadsfri tandvård upp till en viss ålder är enkelt att administrera. Genom att höja 
åldersgränsen till 30 år tror vi att goda vanor kommer att etableras av fler, dvs regelbundna besök 
hos tandläkare även av studerande och unga föräldrar.  

2. Tandvårdsbidraget tar vid när ungdomsstödet slutar. Det innebär i dagsläget att man får 600 kr 
till och med det år man fyller 29 år. Hälften, dvs 300 kr per år från och med det år man fyller 30 
till och med det år man fyller 64 och - återigen 600 kr från och med det år man fyller 65. 
Försäkringskassan håller ordning på pengarna. Det går att spara dem från ett år till ett annat - om 
man så önskar. 

Inom Hammarby Norra är vi positiva till bidragets konstruktion. Vårt förslag innebär en 
förenkling av systemet. Vi vill att det ska vara mer överskådligt. Eftersom människor går i 
pension vid olika åldrar, en del vid 55 och andra vid 75, anser vi att det räcker med en nivå för 
tandvårdsbidraget. Vårt förslag är 300 kr per person och år (från och med det år man fyller 30 år).  

En nuvarande regel anger att man aldrig kan ha mer än två bidrag sparade samtidigt. 

Vi anser att det är rimligt att behålla den regeln.  

3. Högkostnadsskyddet innebär idag att man kan få ersättning från Försäkringskassan för 
kostnader över 3000 kr med 50 % - upp till 15 000 kr. Om man måste betala ännu mer till 
tandläkaren kan stöd från Försäkringskassan utgå med 85 %. Vi föreslår att stödet förenklas så att 
en nivå gäller - istället för två. Vilken nivå det ska vara kräver närmare prövning och 
förhandlingar. Vårt förslag här och nu är 50 % för alla kostnader över 5000 kr. Därmed får fler 
än idag del av ett mer omfattande stöd.  

I samband med översynen av tandvårdsförsäkringen bör, enligt vår mening, gränsdragningen 
mellan nödvändiga och akuta insatser respektive estetiska åtgärder också ses över. 

För asylsökande eller papperslösa gäller idag att de har rätt till avgiftsfri tandvård till det år de 
fyller 18 år. Därefter kan de få sådan ”tandvård som inte kan vänta” till en kostnad av högst 50 kr 
per besök. Denna avvägning är lika smärtsam som nödvändig.  

I samband med översynen av tandvårdsförsäkringen yrkar därför Norra Hammarby att 
Socialdemokraterna ser över gränsdragningen. Är det medborgarskap som ska gälla? Antal år i 
Sverige? Eller PUT - permanent uppehållstillstånd? Hammarby Norra är osäkra men förordar i 
nuläget medborgarskap. Det viktiga är att frågan prövas. 

Ingen i Sverige ska behöva dölja ett skratt eller leende med sin hand framför munnen. 
 

Vi yrkar att 

1. genomför en översyn av tandvårdsförsäkringen 
2. verkar för en höjning av åldersgränsen för kostnadsfri vård till det år man fyller 29 år 



3. ändrar nivån på tandvårdsbidraget till 300 kr per år och person från och med det år man fyller 
30 år 
4. ändrar högkostnadsskyddet för tandvård till 50 % för alla kostnader över 5000 kr 
5. i samband med översynen preciserar gränsdragningen mellan nödvändig och akut tandvård och 
estetiska åtgärder 
6. ser över vilka regler för tandvård som ska gälla för asylsökande och papperslösa respektive 
nyanlända 
7. dessa förslag även skickas vidare till partiets socialdemokratiska företrädare i Riksdagen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hammarby Norra s-förening 



Grupp: H. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla, Elinor, Hanna, Anders Ö 

 
Motion H2 
Individanpassad tandvård för barn och unga med funktionsnedsättning 
Tanto-Zinken s-förening 

Idag möts barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, som exempelvis 
utvecklingsstörning, autism, eller Downs syndrom, på samma sätt som barn och ungdomar utan 
funktionsvariationer i tandvården. Att röntga en tand, laga ett hål och att sköta tandhygien är en 
stor utmaning för både barnet och föräldrarna.  

Tandvården har idag stora problem med att kommunicera, lära ut och följa upp och förebygga 
tandhälsa för dessa unga patienter. Det finns inte vare sig särskild kunskap eller strategier för att 
hantera denna patientgrupp. Den långsiktiga konsekvensen blir en mycket dålig tandhälsa då 
denna grupp tandpatienter behöver extra stöd att hantera, ta ansvar för eller förstå vikten av att 
sköta sina tänder. 

Med endast ett tandläkarbesök per år som avslutas vid 23 års ålder utan vidare uppföljning 
skickas denna patientgrupp obönhörligen ut till framtida tandproblem. 

Med denna motion vill vi öka livskvaliteten för patientgruppen och spara höga kostnader för 
samhället för framtida tandvård. 
 

Vi yrkar att 

1. alla barn och unga med funktionsnedsättning får en god och jämlik tandvård och att den 
anpassas efter deras förutsättningar och behov. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Tanto-Zinken s-förening 



Grupp: H. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla, Elinor, Hanna, Anders Ö 

 
Motion H3 
Tänder en klassfråga 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 

Fri tandvård är i dag en verklighet för bl.a. ungdomar upp till 23 år, vilket är mycket bra. Det har 
länge pågått diskussioner att utöka gratis tandvård för alla medborgare. Tänder är en 
demokratifråga. Dålig tandstatus förnedrar och förkortar liv. Den är dessutom en utpräglad 
klassfråga. 

Det är svårt att försvara den nuvarande situationen. Vi har överkomlig sjukvård, men kraftigt 
avgiftsbelagd tandvård i Sverige. Vi måste se tänderna som en del av kroppen. Gratis tandvård 
bör vara en naturlig del av den statligt finansierade sjukvården och en del av välfärden. 
 

Vi yrkar att 

1. årsmötet antar motionen 
2. gratis tandvård ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen och införas för alla medborgare i 
Sverige 
3. motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 



Grupp: I. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowe, Anders G, Daniel, Sultan 

 
Motion I1 
Ett lyft för socialförsäkringssystemet 
Jacobsson, Lars 

Sveriges socialförsäkringar har kraftigt försvagats de senaste decennierna. Det är en starkt 
bidragande orsak till ökad ekonomisk ojämlikhet, otrygghet och fattigdom i Sverige. Allt större 
löntagargrupper hamnar också över taken i försäkringarna och tvingas till dyra privata 
försäkringslösningar för att upprätthålla sitt inkomstskydd. Socialförsäkringarna bör därför tydligt 
förstärkas och den ekonomiska tryggheten öka även för studerande och barnfamiljer. 

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

FÖRSTÄRK A-KASSAN 

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

FÖRSTÄRK SJUKPENNINGEN OCH SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNINGEN 

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

HÖJ BARN- OCH STUDIEBIDRAGET 

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

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

Barnbidraget är ett av de enklaste sätten att omfördela resurser för att minska barnfattigdomen 
och erbjuder barnfamiljer en förutsägbar grundtrygghet, oberoende av förändringar i 
livssituationen. Så länge barnet finns, finns barnbidraget. En rejäl höjning skulle ökat 
barnbidragets omfördelande effekt och stärka jämlikheten. Av samma anledning föreslår vi en 
höjning av studiebidraget. 



 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att ett rejält barnbidragslyft i storleksordningen 1000 kr/barn 
och månad genomförs 
2. Socialdemokraterna ska verka för att studiebidragen höjs för studerande på gymnasienivå samt 
högskola och universitet i storleksordningen 1000 kr/månad 
3. Socialdemokraterna ska verka för att arbetslöshetsförsäkringen förstärks genom en höjning av 
a-kassans tak till minst 1500 kr/dag och a-kassans golv till minst 510 kr/dag 
4. Socialdemokraterna ska verka för att sjuk- och aktivitetsersättningen höjs i storleksordningen 
1000 kr/månad per person 
5. Socialdemokraterna ska verka för att taket för sjukpenningen höjs till motsvarande minst 1500 
kr/dag 
6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen 
7. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen vidare till nästa partikongress 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: I. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowe, Anders G, Daniel, Sultan 

 
Motion I2 
Försörjningsstöd och bostad 
Hägerstens s-kvinnoklubb 

Moderaterna i Stockholm medverkade under åren 2007 – 2014 till att nära 26 000 hyreslägenheter 
i stadens kommunala bostadsbestånd omvandlades till bostadsrätter och för alltid försvann från 
Stockholms marknad för hyreslägenheter. För moderaterna är det privata ägandet av bostäder 
mycket viktigt och ett sätt att få inkomster som ger möjlighet att sänka skatten samt dra till sig 
resursstarka väljare. 

När moderaterna åter fick makten i Stockholm 2018 fortsatte därför omvandlingen av hyresrätter 
trots löften om det motsatta under deras tid i opposition.  

När folk har som svårast att hitta en bostad drar högerstyret ned på byggandet av hyresrätter. När 
det då blir omöjligt att få tillgång till en hyresrätt återstår endast att köpa en bostadsrätt eller att 
ge sig in på den svarta marknaden med handel av hyreskontrakt. Om man av någon anledning, 
såsom till exempel arbetslöshet eller sjukdom, får en försämrad ekonomi och behöver 
ekonomiskt stöd från socialtjänsten begränsas ens möjlighet att som bostadsrättsinnehavare 
erhålla försörjningsstöd. 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd ska socialnämnden vid bedömning 
av vad som är skälig boendekostnad utgå från den enskildes kostnad för boende.  

Så här skriver man: ”Utgångspunkten vid bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör 
vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även 
relatera till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på 
orten.” samt ”Om socialnämnden bedömer att behovet av ekonomiskt bistånd blir längre än tre 
sammanhängande månader bör nämnden kunna pröva om den faktiska boendekostnaden är 
skälig”.  

När en person av någon anledning är i behov av försörjningsstöd krävs bland annat att personen 
så långt det är möjligt klarar sin försörjning genom att sälja ”realiserbara tillgångar” som bil, 
sommarhus mm. I de fall den sökande bor i en bostadsrättslägenhet krävs också, om behovet av 
bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande månader, att lägenheten säljs ”om en försäljning 
bedöms kunna ge ett intäktsöverskott som motiverar åtgärden och det finns möjlighet att ordna 
annat boende”. I Stockholm finns inte möjlighet att ordna annat boende. Den sökande riskerar 
att hamna på gatan. En bostad bör vara undantagen från kraven på försäljning förutom när 
möjligheten finns att avsevärt minska boendekostnaderna genom att byta en stor lägenhet mot en 
mindre. 

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

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna som parti, så långt det är möjligt inom gällande lagar och regelverk, verkar 
för att bostadsrättsinnehavare i behov av försörjningsstöd, i enlighet med ovanstående, inte 
tvingas sälja sin bostadsrätt och därmed bli utan boende. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: J. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja, Elsemarie, Catti, Mattias 

 
Motion J1 
Fyra förslag angående äldreomsorgen 
Hammarby Norra s-förening 

Under pandemin har villkoren för en värdig ålderdom i Sverige diskuterats. Många är eniga - inte 
bara inom vårt parti - om att äldrevården behöver mer utrymme inom politiken. Vi behöver 
lyssna på våra äldre och göra det möjligt för personalen att förbättra omsorgen - och sina 
arbetsförhållanden. Den ”Reformagenda för äldreomsorgen” som tagits fram inom Stockholms 
partidistrikt innehåller en rad utmärkta förslag som vi inom Hammarby Norra varmt stöder. Här 
några punkter som komplement: 

Underlaget är Riksrevisionens granskning (RIR 2020:19) av hur staten under åren 2010 - 2014 
försökte få till ett stånd ett systematiskt förbättringsarbete inom äldrevården. Våra förslag bygger 
på slutsatserna i denna läsvärda rapport. De är värda att ta fasta på. Liksom rekommendationerna. 
En central del var införandet av så kallade kvalitetsregister i kommunal vård och omsorg. 
Satsningen omfattade riktade statsbidrag på totalt 4,3 miljarder kronor. Riksrevisionens 
övergripande slutsats är att dessa pengar bidragit till ett välbehövligt fokus på arbetssätten i 
äldreomsorgen, men….                 

 ”- att det huvudsakliga syftet med regeringens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen inte 
har uppnåtts: att få till stånd ett systematiskt förbättringsarbete som kommer alla till del.”  

Vidare konstaterar man: … ”Regeringens mål var att den ”dubbelregistrering” som 
kvalitetsregistren medförde skulle minska med tiden. Det målet har inte uppnåtts, och 
administrationsbördan är fortfarande ett betydande hinder för ett mer systematiskt 
förbättringsarbete utifrån kvalitetsregister.” 

Inom Hammarby Norra drar vi slutsatsen att de befintliga kvalitetsregister som etablerats 
behöver förändras och förenklas - om de ska fylla någon funktion. Personalen inom vården 
behöver inte mer att göra. I synnerhet inte mer administrativa uppgifter. 

Vi är överens med rapportens slutsats om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) även 
fortsättningsvis ska leda arbetet med att samla in uppgifter om kvalitén inom äldrevården men att 
statliga insatser är en förutsättning för ett väl fungerande utvecklingsarbete.  

 …”Statens insatser har inte gett tillräckligt stöd till kommunerna för det systematiska 
förbättringsarbetet. Kommunerna behöver ett tydligare stöd för hur förbättringsarbetet ska 
bedrivas. Statens kunskapsstyrning till kommunalt finansierad hälso- och sjukvård är fortfarande i 
behov av utveckling.” 

Inom Hammarby Norra konstaterar vi att kvalitetsregistren kom att användas som beslutsstöd 
för enskilda individers vård. De kom därmed att dubblera journalsystemen - inte att bidra till 
utvecklingsarbete. 

Hammarby Norra har fyra förslag till kongressen. 

1.  

Partiet bör verka för att Socialstyrelsen ges en tydlig uppgift att stödja kommunerna i det 
systematiska förbättringsarbetet av äldreomsorgen! Pandemin har visat att en samlad kunskap om 
villkoren inom äldrevården behövs. Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste bygga på 
kännedom om vilka skillnader som finns mellan olika regioner - och det utvecklingsarbete som 
pågår runt om i landet. Statens ansvar bör förtydligas i samarbete med SKR. 

2.                                                              



Partiet bör driva att den framtida användningen av kvalitetsregister inom äldrevården utarbetas i 
samarbete med personalen!  

Målsättning ska vara att förenkla hanteringen och begränsa antalet uppgifter. Lojalitet med 
kvalitetsregistren förutsätter att de uppfattas som en tillgång av de anställda snarare än en pålaga.  

Personalens engagemang i omsorgen och vården ska tas tillvara under detta arbete! Lokala 
diskussioner med närvaro av olika personalgrupper såväl som kommunala företrädare och 
specialister bör uppmuntras.3.  

En översyn behövs av den lagstiftning som gäller inom den kommunala såväl som den privata 
äldrevården.  

Skärpt lagstiftning krävs! Partiet bör initiera en översyn av vilka ”riktlinjer för kvalitet” som 
behöver lagstöd för att fungera tvingande - och hur detta lagstöd ska formuleras. Här några 
punkter vi från Hammarby Norra särskilt vill betona. 

Personaltäthet:  

Antal anställda i relation till antalet äldre med omsorg - på äldreboende eller med hjälp i hemmet. 
(Jfr. hur man räknar inom förskolan, antal barn per anställd personal…) Kvoten bör preciseras.  

Anställningsform: Antal tillfälligt anställda i relation till fast personal och heltidsanställda. Med 
lagstöd skulle det vara möjligt inte bara att sätta upp vackra mål om fasta anställningar utan även 
att ange vad som är en acceptabel nivå av tillfälliga inhoppare inom äldrevården, exempelvis 
högst 10 procent av arbetsstyrkan. Långa anställningar är, enligt vår uppfattning, att föredra 
framför korta för att undvika alltför många nya ansikten för de äldre. 

Utbildning: Antal anställda i tjänst helt utan utbildning i relation till utbildade undersköterskor, 
sjuksköterskor och andra grupper med utbildning. (sjukgymnaster, kökspersonal m.fl.) Kvoten 
bör preciseras. Kanske bör det också anges i lagtext att utan åtminstone några veckors 
grundläggande utbildning inom geriatrik/ äldreomsorg ska man överhuvudtaget inte arbeta inom 
äldreomsorgen. 

Möjligheter till utveckling i jobbet: Minst tio dagar för utbildning alt. utvecklingsarbete per år för 
alla som arbetar heltid inom äldrevården. 

Behovet av kunskaper om grundläggande hygien är självklart. Liksom allmän kunskap om 
åldrande, mediciner, bemötande och kontakten med anhöriga. Kultur och olika vägar att 
tillsammans med de äldre skapa mening i tillvaron är inte lika givet. Men - ska det i framtiden vara 
attraktivt att arbeta inom äldrevården är det sannolikt just inom detta område nyckeln finns. 

Tillgång till arbetskläder och skyddsutrustning: Arbetsgivaransvaret för personalen inom 
äldrevården behöver preciseras. Erfarenheterna under pandemin talar för skärpt lagstiftning. 
Partiet bör också driva frågan om tillsyn och uppföljning.  

Tillgång till medicinsk kompetens/läkarkontakt för de äldre - samt för personalen: Sjukvården av 
de äldre är en del av sjukvården i stort. Den bör ha samma huvudman som övrig sjukvård i 
samhället. För personalen är tillgången till medicinsk kompetens och stöd lika angeläget. Det 
gäller inom äldreboenden såväl som hemtjänst. Det medicinska ansvaret behöver preciseras. Fast 
och kontinuerlig läkarkontakt är önskvärd.  

4.  

Offentlighet ska gälla!  

Ansvaret för uppföljningen av framtida nya riktlinjer för äldrevården ska ligga på Socialstyrelsen. 
Uppgifter om kvalitet ska vara offentliga för all den äldrevård som finansieras av offentliga medel. 
 

Vi yrkar att 



1. Partiet bör verka för att Socialstyrelsen ges en tydlig uppgift att följa och stödja kommunerna i 
förbättringsarbetet inom äldrevården!  
2. Partiet bör driva att den framtida användningen av kvalitetsregister inom äldrevården utarbetas 
i samarbete med personalen!  
3. Partiet bör initiera en översyn av den lagstiftning som gäller inom äldrevården för att garantera 
de äldre i Sverige en värdig ålderdom.  
4. Partiet bör hävda offentlighet för de uppgifter som gäller den av samhället finansierade 
äldrevården - kommunal såväl som privat.  
5. Motion jämte utlåtande skickas till Kommunfullmäktigegruppen, Regionfullmäktige gruppen 
samt Riksdagens socialdemokratiska ledamöter. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hammarby Norra s-förening 



Grupp: J. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja, Elsemarie, Catti, Mattias 

 
Motion J2 
Utbildning i geriatrik i förebyggande syfte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar, ett område där det gjorts framsteg som betytt mycket 
för den vård som bedrivs, men som under pågående pandemi visat uppenbara brister. En 
framkomlig väg inför framtiden kan vara att vi lär oss mer om geriatrik för att åstadkomma en 
större förståelse för dessa sjukdomar, framför allt åldersdemens. 

Av forskning framgår att det sker en återgång till infantila psykologiska försvarsmekanismer vid 
åldersdemens. I studier har åldersdementa pensionärer visat sig använda sig av mer primitiva 
psykologiska försvar än friska pensionärer. Det innebär konkret att det är av yttersta vikt att de 
åldersdementa pensionärerna får adekvat hjälp i sin situation, så att ytterligare nedgång i de 
kognitiva förmågorna ej fortskrider. 

Åldrandet är inte detsamma som en sjukdom. De normala förändringarna ger visserligen 
nedgångar i vissa funktioner med de skiljer sig klart från de sjukliga förändringarna. 

De psykologiska resurserna förändras normalt inte under åldrandet. ”Intelligensen går ned 
mycket lite eller inte alls under det normala åldrandet”. 

Personlighetsdrag inom psykologin definieras som ett sätt på vilket en människa tänker, känner, 
tycker, anpassar sig och reagerar i olika situationer. Den personlighet som finns hos en individ i 
medelåldern brukar vara jämförbar med hennes personlighet som gammal. 

Idag har vi i Sverige 1,6 miljoner personer över 65 år. Variationen i åldrandet är unikt för varje 
individ. 

Det som vi vill lyfta fram är en utökning av kunskap kring geriatrik hos fler människor. Det 
kanske kan bli en folkhemsfråga som debatteras på våra möten, i studiecirklar, föreläsningar. 
Andemeningen från vårt perspektiv är att kunskap förhindrar den oro många kan förnimma inför 
åldrandet, både hos anhöriga och vänner och hos oss själva. Det kan liknas vid ett sorgearbete att 
acceptera dessa förändringar. 

Viktigt att vi kan bjuda in föreläsare som specialiserat sig på detta viktiga och intressanta område 
och få tillgodogöra oss de senaste rönen. Vi bjuder in de som arbetar inom geriatriken för att ta 
del av deras erfarenhet i vården. Att arbeta inom äldreomsorgen är ett krävande yrke såväl 
psykiskt som fysiskt. 

Vi bör även flagga för att gemene man behöver ytterligare kunskap för att ta del av ett ytterst 
spännande och berikande område. Att vandra i åldrandets labyrinter kan ge häpnadsväckande 
insikter och utmaningar. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för uppbyggnad av kompetens inom geriatrik och 
tillstyrker vår ambition med utbildning inom detta ämnesområde till våra medlemmar 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: J. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja, Elsemarie, Catti, Mattias 

 
Motion J3 
Utrusta vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter med gym 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 

Regelbunden aktivitet förhindrar benskörhet, förbättrar balansen, är bra för skelettet och håller 
nervsystemet igång. 

Styrketräning är viktigt för äldre, inte bara för det dagliga välmåendet utan även för att vara bättre 
rustade vid vanliga åldersrelaterade sjukdomar. 

Effekterna av styrketräning hos äldre är likvärdiga med dem man ser hos yngre. Träning hos äldre 
har också positiva hälsoeffekter, som att minska fallolyckor, normalisera blodtyck m.m. Vi 
föreslår att vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter utrustas med gym. 
 

Vi yrkar att 

1. årsmötet antar motionen 
2. vård- och omsorgsboenden samt dagverksamheter utrustas med gym 
3. motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 



Grupp: J. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja, Elsemarie, Catti, Mattias 

 
Motion J4 
WiFi/ internet bör ingå i hyran i stödboende, gruppboende och vård- och 
omsorgsboende 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 

De brukare som bor i olika former av gruppbostäder, stödboenden och vård- och 
omsorgsboenden lever oftast på försörjningsstöd, aktivitetsersättning och sjukersättning. På 
äldreboenden kan det vara många som har låg pension.    

I stadens boenden är personalen ansluten till Stockholms stads internet. Det borde vara möjligt 
att låta alla i ovan nämnda grupper bli anslutna till Stockholms stads internet och att det ingår i 
hyran/avgiften, såsom det är i många bostadsrättsföreningar/hyreslägenheter. För de boende 
skulle det vara en lättnad att slippa betala för eget internet.  

Möjligheten att låta WiFi/inernet ingå i hyran för personer som bor i olika formar av 
gruppboenden, stödboenden och vård- och omsorgsboenden bör därför undersökas. 
 

Vi yrkar att 

1. årsmötet antar motionen 
2. WiFi/ internet bör ingå i hyran i stödboende, gruppboende och vård- och omsorgsboende. 
3. motionen skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Engelbrekt s-förening, Värtans s-förening 



Grupp: K. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander, Catti 

 
Motion K1 
Förbättrad lagstiftning för avhysning av s.k. ”piratbåtar” och för hantering av problem 
med privatägda bilar ägda av s.k. ”bilmålvakter”. 
Jacobsson, Lars 

Stockholm har i åratal brottats med s.k. piratbåtar som förtöjts olovligen vid kommunens 
stränder och som ofta varit tillhåll för kriminella, drogmissbrukare och prostitution. Regelverk 
och ansvarsfördelning för att få bukt med detta har varit oklara och snåriga och kronofogden har 
ofta fått rekvireras för handräckning. 

Liknande problem finns vad gäller omhändertagande och bötfällning av felparkerade bilar och 
bilar med obetalda fordons- och trängselskatter i de fall dessa ägs av s.k. ”bilmålvakter”. 

Stockholms Kommun behöver starkare och enklare verktyg för att få en effektiv hantering av 
dessa problem och jag tror att svaret är starkare lagstiftning. 
 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska i motion yrka att lagstiftning införs för att 
underlätta avlägsnande och påföljande hantering (förvaring, utlämnande mot 
böter/förvaringsavgift, skrotning på ägarens bekostnad) av piratbåtar, som förtöjts i strid med 
kommunens ordningsregler 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska i motion yrka att lagstiftning förbättras för att underlätta 
bortforsling och påföljande hantering av felparkerade bilar och bilar som har obetalda P-böter, 
trängselskatter eller fordonsskatt och ägs av personer och/eller företag som kan  klassificeras som 
”bilmålvakter”, dvs står som ägare till ovanligt många fordon och har ekonomiska 
omständigheter som innebär  
3. ägandet framstår som orimligt och att mängden utestående krav inte är försumbart. Allra bäst 
vore om redan vid registrering av ägarskap kontroller och regler kunde skapas för att förhindra 
företeelsen 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: K. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander, Catti 

 
Motion K2 
Förbättrad lagstiftning för tullverket att vid utförsel ur Sverige genomsöka och stoppa 
fordon/båtar med misstänkt stöld- eller smuggelgods 
Jacobsson, Lars 

Stockholms län hemsöks ofta av stöldligor som stjäl båtmotorer, bilar, bildelar, verktyg och 
entreprenadmaskiner m.m. Tullen har uppgivit att de har små möjligheter att legalt genomsöka 
eller stoppa lastbilar på väg ut ur Sverige för kontroll och att vid misstanke stoppa transporten. 

Tullverket behöver ges bättre juridiska möjligheter att ingripa och även att samverka med polis 
och andra myndigheter och organisationer (kustbevakning, skatteverket, försäkringsbolag). 
 

Jag yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska yrka att partidistriktet framlägger förslag om förstärkt 
lagstiftning och utökade befogenheter för Tullverket och utökade möjligheter för 
informationsutbyte mellan berörda myndigheter för att förhindra utförande av misstänkt 
stöldgods och kvarhållning/häktning av inblandade personer för senare hantering av polis och 
åklagare. 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: K. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander, Catti 

 
Motion K3 
Landets indelning i kommuner och regioner 
Jacobsson, Lars 

Sverige är indelat i kommuner och regioner. Dessa har ansvar för vissa specifika områden som 
skola, äldrevård, bibliotek, stadsplanering och VA-frågor och socialtjänst respektive sjukvård och 
lokaltrafik. De har beskattningsrätt och styrs av ett regelverk som kräver att deras budgetar är i 
balans. 

De 290 kommunerna är av väldigt olika storlek och karaktär. Särskilt glesbygdskommuner med få 
invånare med stor andel äldre, invandrare och stora avstånd har det kärvt ekonomiskt och har 
ofta väsentligt högre kommunal skattesats än större kommuner. 

En del kommuner är, tror jag, alldeles för små för att kunna axla det ansvar som åligger dem. En 
ny kommunindelning, som siktar på färre, större, ekonomiskt bärkraftiga kommuner med ett 
tillräckligt skatteunderlag vore önskvärd.  

Organisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, har genomfört en kommunutredning, där 
man undersökt om det finns förbättringar att genomföra. Utredningen konstaterar att viss 
minimistorlek borde behövas för att kommuner ska kunna ta ansvar för t ex infrastrukturfrågor 
som VA. Men, p.g.a. partsintressen (tror jag) avstår man från att föreslå annat än frivilliga 
kommunsammanslagningar och förordar istället kommunsamverkansavtal som lösning på 
kapacitetsproblem. Detta tror jag inte löser problemen utan bara fördröjer en nödvändig 
omstrukturering så att en kommun med beskattningsrätt har förutsättningar att med egen 
beskattning klara absoluta merparten av sina uppgifter och är beroende av bidrag i få, specifika 
fall, t ex vid stort invandrarmottagande. 

Den ekonomiska styrningen av kommuner är oklar, bland annat genom att stora delar av 
kommuners intäkter utgörs av statsbidrag, generella eller riktade och ibland villkorade eller osäkra 
om de kommer att utgå i flera år. Dessa kan variera från år till år, eller vara betingade av att 
kommunen själv satsar lika stort belopp som bidraget utgör. Dessutom har tankesmedjan Tiden i 
en rapport ”Skatten och geografin” visat att statsbidragen till kommuner och regioner är 
otillräckliga och att precisionen borde öka om de ska riktas efter behov. 

Det blir därmed ganska oklart av vem/vilka ansvar ska utkrävas för brister i välfärden – 
kommunen/regionen eller regeringen. Ofta får regeringen och särskilt finansministern skulden 
(sällan äran!) för brister i vad som är ett kommunalt/regionalt ansvar. 

Regionerna är färre, 21 stycken, men även för dem finns ansvarsfrågor och ekonomiska frågor av 
liknande karaktär. Till exempel finns ojämlikheter i vården, så att alla landsting inte erbjuder sina 
invånare samma typer av behandlingar, och ett ekonomiskt ramverk som kräver att även deras 
budgetar ska vara i balans. 

Pandemin nu har också avslöjat att regioner inte tagit sitt ansvar för beredskapslager, inte haft 
gemensamma styrsystem som underlättat samarbete/informationsutbyte och att ansvar för 
sjukvård i äldreboenden fallerat i många fall. 

Genom att vi har samma valdag för val till riksdag, region och kommun kommer regionala och 
kommunala frågor ofta i skymundan i valrörelser för att rikspolitiska frågor tar för stor plats. 
Detta har förstärkts under senare år genom ett minskat antal landsortstidningar och lokala 
redaktioner i TV-kanaler och rikspress. 
 

Jag yrkar att 



1. partiet ska verka för en bättre kommunindelning genom att i motsats till förslagen i SKL:s 
utredning föreslå att bilda nya, större, ekonomiskt bärkraftiga kommuner med tillräckligt 
skatteunderlag och rimligt befolkningsunderlag för de uppgifter de ansvarar för, säg minst 100 
000 invånare. Lokal demokrati kan fortsättningsvis upprätthållas genom indelning av dessa 
kommuner i kommundelsnämnder, ungefär som i Stockholm. 
2. partiet ska verka för införande av separata valdagar för val till riksdag och kommuner/regioner, 
för att uppnå tydligare diskussion av kommun/region-frågor och åtföljande ansvarsutkrävande 
3. partiet verkar för att en ny myndighet får ansvar för att samordna IT-rutiner, system, drift, 
säkerhet och upphandling för kommuner och regioner för att få skalekonomi (t ex i 
systemutveckling och utbildning), effektivitet och ökade möjligheter till informationsutbyte 
4. partiet verkar för att utredningen även lämnar förslag till ändrade skatteutjämningsregler och 
ser över hur eventuella statsbidrag i framtiden ska utformas för att vara mer rättvisa och 
förutsägbara, t ex, som föreslås i Tidens rapport, genom att en ny myndighet får i uppdrag att 
kontinuerligt bevaka kommun/regionområdet och hålla beräkningsunderlag aktuella, i stället för 
glesa utredningar 
5. partiet i riksdagen verkar för att balanskravet för kommuner och regioner ersätts av en 
uppdelning av ekonomin i investerings- respektive driftsbudgetar, där driftbudgeten ska vara i 
balans men man kan låna till investeringar (dessa får definieras väl i ett reviderat ramverk) 
6. partiet i riksdagen verkar för att ansvaret för skola respektive specialistsjukvård flyttas från 
kommuner respektive regioner till staten, för att säkerställa likvärdighet för alla, oavsett i vilken 
kommun/region man bor. 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: K. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander, Catti 

 
Motion K4 
Ånghästparken more like Ångestparken 
SSU Stockholm 

Ånghästparken ligger på Södermalm i Stockholm. Parken, som kan tänkas ha ett udda namn fick 
sitt namn av ett ånglok från 1800-talet med namnet “Ånghästen Stockholm” kombinerat med 
områdets förflutna som bangård. På så sätt kan parkens namn verka logiskt när man ser dess 
historiska synvinkel, då parken också har många fler starka kopplingar till järnväg som är 
irrelevanta att ta upp i denna korta motionstext.  

Stockholmskan som dialekt är känd för vårat uppfostrade talfel att uttala ä som e, ö som u och 
andra avvikelser från rikssvenskan. Ånghästparken blir lätt Ångestparken om man vill. Ångest är 
trist, men är inte Ångestparken ett roligare namn än Ånghästparken? Ni ser nog vad jag vill 
åstadkomma med min motion. 

Fördelarna med detta namnbyte är oändliga. Som exempel kan vi föreställa oss hur Ångestparken 
snabbt bli en attraktion som kommer få människor att besöka Stockholm för att uppleva staden 
som gjorde det omöjliga - att döpa om en parks namn. Potentiella tävlingar där konstnärer får 
uppdraget att gestalta konsten i parken genom djupa och svåra frågeställningar som möjligtvis 
“Hur skulle du gestalta namnbytet av f.d Ånghästparken på Södermalm till det nuvarande 
Ångestparken genom ett konstverk?” 

Tråkiga klubbar i distriktet kommer kritisera denna motion med att det är ett slöseri på pengar. 
Absolut inte! Några bokstäver behöver bara plockas bort från gatuskyltarna och sättas in. 

Detta är att spegla våran samtid. Ångloket var inne under 1800-talet, Ångesten är inne på 2000-
talet. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom förslaget att Ånghästparken belägen på 
Södermalm byter namn till Ångestparken 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU Stockholm 



Grupp: K. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander, Catti 

 
Motion K5 
Jämlik tillgång till idrott för barn från inkomstsvaga familjer 
Hässelby Villastad s-förening 

Barnkonventionen Artikel 24: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa. 

Forskningen visar allt tydligare att barnens (och vuxnas) stillasittande beteende har betydligt 
större negativ påverkan på hälsan än vi tidigare trott. När barn ökar sin rörelse ger det bättre 
hälsa för hela livet och även akademiska fördelar, dvs bättre betyg. Pedagogen Martin Lossman 
(https://www.martinlossman.se/) håller många föreläsningar om detta i skolor i hela landet och 
psykiatrikern Anders Hansen visar med hans forskning och i hans böcker (”Hjärnstark”, mm) hur 
avgörande rörelse är för hjärnans utveckling. ”På gymnasienivå har man i stort sett utrotat idrott 
och hälsa” – säger Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid 
Karolinska institutet (DN artikel 10:e nov 2020). Johan Holmsäter, regeringens nationella 
samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet, sammanfattar i en DN debattartikel (10:e okt 
2020): 

”Vårt stillasittande liv är den allra farligaste pandemin”. 

Att barn och ungdomar idag rör sig mindre har många orsakar, en orsak är säkert att dataspel, 
mobilen och internet med sina aldrig slutande flöden av bilder och videoklipps tar mycket av 
barnens fritid. Det är ett billigt och enkelt sätt för föräldrar att få ”barnvakt” och för samhället att 
hålla barnen och ungdomar borta från gatan i sin fritid, man kanske kan spara in fritidsgårdar 
men hälsosamt och hållbart är det inte! 

En annan orsak är att tillgång till idrott har blivit alldeles för dyrt för inkomstsvaga 
flerbarnsfamiljer, att barnen i många fall även skulle behöva åka med icke gratis kollektivtrafik till 
träningen gör saken bara värre. Idrottsföreningar kämpar med ökande kostnader, då tillgång till 
ideella krafter, idrottsplatser och hallar har blivit svårare och att även i barnidrott har 
kommersialisering börjat växa fram med resultatet att det visst finns större utbud men det är ännu 
dyrare där än i ideell ledda föreningar som bara måste täcka kostnader och inga löner och 
vinstkrav. 

Vi är medvetna att det fanns och finns flera försök att genom aktivitetsstöd, fritidspeng eller extra 
barnbidrag två gånger om året möjliggöra för barnen till föräldrar med försörjningsstöd 
deltagandet i idrottsaktiviteter. En del sådana försök har ställts in då det var stigmatiserande för 
barnen och ofta användes pengarna inte till barnens behov men för att ställa mat på bordet. 

Vårt förslag ska bättra på nämnda problemen och möjliggöra barnen från inkomstsvaga familjer 
att delta i träning och idrott, det ska inte vara stigmatiserande och vårt förslag ska även undvika 
problemet att pengar går till fel användning. Och som sagt visar vetenskapen att rörelse leder till 
bra hälsa och bättre betyg!Vårt lösningsförslag: I nuläget finns både kulturskolan och 
sommarkollo tillgänglig genom stadens hemsida, där är det möjligt att ange hushållets inkomst 
och att sedan få en lägre kurskostnad. Vi tänker oss en liknande lösning för idrotten: en hemsida, 
tex ”idrottsskola” som erbjuder terminsträningar och kurser i idrott för Stockholms alla barn. 
Träningar och kurser läggs in av föreningar, det kan vara både ideell styrda och kommersiella, 
barnen och vårdnadshavare bokar träning/kurs och ange hushållsinkomst liknande som på kollos 
och kulturskolans hemsida. Vilka termin- och kursavgifter som gäller är också föreningarnas 
uppgift att lägga in på hemsidan. Om det är nu en inkomstsvag familj som vill boka träning eller 
kurs då hoppar staden in och betalar skillnaden direkt till föreningen som barnen väljer. 
Föreningar kan självklart fortsätta att värva medlemmar genom sina egna kanaler. När barnet nu 
dyker upp på träningen vet ingen hur barnet betalade avgiften och risken för stigmatiseringen är 



mycket lågt. Risken att pengar skulle gå till något annat än barnets idrott är också minimerat. En 
ny risk som kan tillkomma är att föreningar utnyttjar och missbrukar systemet. 
 

Vi yrkar att 

1. S-gruppen i kommunfullmäktige ger uppdrag till… 
2. ovan beskrivna förslaget av en webbaserad ”idrottsskola” undersöks närmare för realisering i 
Stockholms stad. 
3. förslaget genomförs i en mindre test t ex i stadsdelar i Västerort. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 


