
Utlåtande A - Arbetsmarknad 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Karin Wanngård, Alexander Ojanne 

 

Arbete ger människor tillhörighet, gemenskap och utveckling samtidigt som den egna 
försörjningen ger självständighet, trygghet och frihet att forma sitt liv och sin framtid. Eget arbete 
kan utfördas som anställd eller som företagare. Oavsett form finns det problem med att 
lagstiftning och reglering inte alla gånger räcker för att alla ska bli schysst behandlade på 
arbetsmarknaden. Vi behöver som kollektiv säkra rättigheter och motarbeta otrygghet och 
utnyttjande av arbetare. 

Inom gig ekonomin som växer vet vi att människor kan utnyttjas genom krav på att starta enskild 
firma för att kringgå lagar och kollektivavtal som hade funnits om företagen istället anställt. 
Denna bransch bör synas och bättre regelverk måste utformas. På arbetsmarknaden måste det 
finnas hårda kontroller och sanktioner för företag som inte sköter sig. Att utnyttja människor ska 
aldrig löna sig.  

Att starta eget företag är ett stort beslut. Dels ska det vila på en verksamhet som kan generera 
intäkter men det kan också kosta pengar i uppstarten av eget företag. I modet att starta företag så 
kan en god idé inte bli genomförd på grund av bristen på startkapital. Vi behöver goda idéer. Med 
det sagt så anser vi inte att vi ska skilja på förutsättningarna för att starta företag beroende på 
vilket kön man har. När det gäller trygghetssystem för företagare så omfattas man på olika sätt 
beroende på bolagsform. Exempelvis nu under pandemin krävs att företaget är ett aktiebolag för 
att omfattas av vissa pandemistöd. Omvänt är det en förutsättning att inte ha ett aktivt aktiebolag 
om man ansöker om a-kassa. Eftersom vi har olika bolagsformer och också olika trygghetssystem 
beroende på bolagsform bör uppdraget vara att ingen faller mellan systemen. Här finns det ett 
jobb att göra.  

Hyvlingar, timanställningar och SMS-anställningar är exempel som visar att förbättringar - inte 
försämringar, behövs inom arbetsrätten. Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på hela 
arbetsmarknaden. Problemen med allmän visstid måste lösas. Det ska finnas objektiva skäl för 
tidsbegränsade anställningar.  

 

Avslag: A1:1, A1:3, A1:4, A15, A1:6,  
Besvara: A1:2 
Bifall: A2, A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utlåtande B - Ekonomi 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Anders Ygeman, Talla Alkurdi 
 
Motion B1 föreslår att sms-lån ska förbjudas. Styrelsen är eniga i hur dessa utnyttjar människors 
utsatthet och anser att de ska förbjudas. Motionens andra att-sats föreslår att finansiell kunskap 
och rådgivning ska vara en rättighet. Styrelsen menar att detta riskerar att endast leda till 
avstannat reformistiskt arbete och övertro på juridiken. 
Motion B2 lyfter behovet av att Stockholms län antar en hållning om ett uppdaterat ekonomiskt 
ramverk där överskottsmålet överges samt att statsbudgeten separeras i en investeringsbudget och 
driftsbudget. Liknande motioner har bifallits av Stockholms partidistrikts årsmöten. Mot 
bakgrund av att partidistriktet redan antagit en sådan linje och att vi inte styr över Stockholms 
läns partidistrikt så anser styrelsen motionen för besvarad. 
 

Avslag: B1:2 
Besvara: B2 
Bifall: B1:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utlåtande C – HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Sultan Kayhan, Salar Rashid 

 

Område C omfattar en rad olika frågor som är viktiga frågor för på socialdemokratisk ideologi 
och politik. Eftersom de flesta förslag och motioner hamnat bland kongressmotionerna har vi här 
endast behandlat en motion som har kommit in i område C.  

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

 

Avslag: 
Besvara:  
Bifall: C1 

 



Utlåtande D – Hållbarhet/Miljö/Trafik 

Ansvariga partidistriktsstyrelse: Mattias Vepsä, Emilia Bjuggren 

 

Klimat & miljö: D7, D8, D9  

Hur skapar vi ett samhälle där människor kan leva sina liv med goda livsvillkor här och nu, men 
också i framtiden? År efter år uppmäts värmerekord och klimatförändringarna är inte längre bara 
en fråga om framtiden utan vi ser här och nu fler orkaner, nya rekordtemperaturer och allt fler 
stora skogsbränder. FN:s klimatpanel IPCC har gett världen 10 år att vända utvecklingen vad 
gäller utsläpp av växthusgaser för att säkerställa att klimatförändringarna inte leder 
till ohanterbara förändringar på jorden.   

Det är anledningen till att partidistriktet för tredje året i rad har fokus på att utveckla 
klimatpolitiken. Det är därför som representantskapet fattat beslut om prioriterade 
klimatreformer för Stockholm och precis beslutat om en omfattande distriktsmotion som vi 
sickar till partikongressen.   

Ett område som kvarstår att utveckla vår politik kring är markhanteringen och därmed också 
skogen. Två likalydande motioner på detta område har inkommit till årsmötet och vi yrkar bifall 
till båda dessa (D7 och D8)  

Den andra motionen handlar om Östersjön. På årsmötet 2020 fastställde partidistriktet: ”Att 
säkra livet i Östersjön, däribland torskbeståndet, och att minska föroreningarna är en högt 
prioriterad fråga för Sverige och Stockholm, liksom för många kommuner och länder med kust 
mot Östersjön. Att mäta utsläppen generellt i Östersjön är förmodligen en mer ineffektiv väg att 
gå än att sätta mätstationer vid de stora verksamheter som vi vet är de som släpper ut 
föroreningar. I Sverige riktar vi främst begränsningar mot just utsläppande verksamheter och den 
vägen bör vi välja i internationella överenskommelser och regleringar också.” Vi menar att detta 
fortsatt bör gälla och yrkar avslag på motion D9.  

Stadsmiljö D2 & D4  

Frågan om stadsutveckling är så mycket större än bostadsbyggandet. Det handlar om att bygga en 
stad att leva i där vi människor har tillgång till kultur, service, arbete och rekreation. I stadsmiljön 
finns också klimatet ständigt närvarande både i kraven på klimatanpassning och hur vi kan 
använda vår stad för att motverka klimatförändringarna.   

Frågan om odling i staden handlar både om att göra staden mer robust för skyfall, att skapa 
grönytor som möjliggör spridning och biologisk mångfald liksom att erbjuda människor 
möjlighet att skapa med händerna. Detta utvecklades mycket i Stockholm under mandatperioden 
2014–2018 både i form av nya odlingsområden som arbetsmarknadsinsatser och i arbetet med 
odlingslådor. Stadens kolonilotter är älskade och använda av många. Vi tror inte att allt detta 
arbete nödvändigtvis ska samlas under ett paraply på samma sätt som gjort i Göteborg men vi ser 
ett stort värde i att fortsätta utveckla arbetet med odlingen i staden och yrkar därför bifall till 
motion D2 men det medskicket.  

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige har under flera år arbetat för att utveckla Järvafältet till 
mer av en park med attraktiva målpunkter för att öka tillgängligheten för de boende och samtidigt 
öka tryggheten på fältet. Ett viktigt steg i det arbetet var anläggandet av Järvabadet som nu är 
öppet. Att få en tydlig önskan från paritet lokalt att fortsätta i den riktningen stärker S-gruppens 
arbete ytterligare. Det arbetet kommer att behöva ske parallellt med anläggandet av den 
nya begravningsplatsen som redan är beslutad av kommunfullmäktige. I övrigt är vi eniga med 
motionärerna om att tillgänglighet, skötsel och trivsel ska öka och yrkar bifall till motion D4.   



Kollektivtrafik och transporter D1, D3, D5 & D6  

Hur vi väljer att resa och med vilka transportmedel är avgörande för klimatet, men också för 
vilken sorts stad vi vill leva i. Det handlar om hur vi nyttjar det offentliga rummet och hur vi 
planerar för ett Stockholm som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Det ska vara 
enkelt att ta sig med kollektivtrafiken och det ska vara en möjlighet för alla barn som växer upp i 
Stockholm att röra sig fritt, om det så är för att spela basketmatch på andra sidan stan, hälsa på 
familj eller åka till sitt första sommarjobb.   

Distriktsstyrelsen försöker generellt att inte öppna för att vi ska ta ställning till varje enskild 
sträckning eller turtätheten för enskilda busslinjer utan överlåta till våra valda representanter i 
regionfullmäktige att göra dessa avvägningar som då kan anpassas efter den föränderliga tid vi 
befinner oss i. Inte minst nu under pandemin har det blivit uppenbart att man behöver kunna 
göra sådana justeringar med korta varsel. Samtidigt tycker vi att idén om elektriska matarbuss-
system är ett bra konkret sätt att ytterligare tillgängliggöra och utveckla kollektivtrafiken i staden. 
Vi vill gärna se att region Stockholm testar elektriska matarbussar men har fullt förtroende för att 
våra representanter driver en klok linjesträckning för dessa och yrkar vi bifall till motion D1.  

Tryggheten i våra närmiljöer är en avgörande fråga för de flesta invånare och därmed är det 
självklart att även våra gator ska vara trygga och tillgängliga. Styrelsen yrkar därför bifall på 
motion D3.   

Motion D5 vill reglera elsparkcyklarna. Denna fråga behandlades även på förra årsmötet. Då 
fastslog partidistriktet att: ” En viktig fråga för såväl trygghet som trivsel i staden är 
elsparkcyklarna, som rört upp många känslor bland stockholmarna. En del är positiva till den 
förenklade mobilitet som elsparkcyklarna inneburit på korta sträckor, medan andra är negativa till 
den nedskräpning, trafikosäkerhet och den försämrade tillgänglighet de gett upphov till. Det råder 
inget tvivel om att elsparkcyklarna ska regleras. Användningen av stadens offentliga rum för 
marknadsföring ska vara konkurrensneutral, elfordon som parkeras felaktigt ska beivras och 
företagen som placerar ut fordonen bär ansvar både för det och för hållbarheten.” Styrelsen anser 
att den fastslagna linjen är klok fortfarande. Däremot tycker inte styrelsen att vi ska ge polisen i 
uppdrag att jaga vuxna som cyklar utan hjälm, oavsett om cykeln drivs med eller utan el. Vi yrkar 
därför avslag till att-sats 2 och i övrigt besvarande för motion D5.   

Att öka förflyttningen från privatbilism till kollektivtrafik, gång och cykel är avgörande för att vi 
ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle både utifrån ett klimatperspektiv och för att 
stadsrummet ska bli trevligare att vistas i. Därför yrkar vi också bifall på D6.  

 

Avslag: D5:2, D9 
Besvara: D5:1, D5:3, D5:4, D5:5 
Bifall: D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, 

 

 

 

 

 

 

 



Utlåtande E – Organisation/Demokrati/Kultur 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Lawen Redar, Catharina Piazzolla 

 

Motion E1 tar upp en fråga som styrelsen också ser som prioriterad: levande förorter och levande 
förortscentra. Allt för ofta har centrumanläggningar sålts - med resultatet att många centrum 
också tillåtits förfalla. Däremot tror vi att vi ska prioritera vilka centrumanläggningar som bör 
vara föremål för upprustning och satsning. Att som motionen köpa alla skulle leda till dyra 
uppköp av fungerande centrum som Liljeholmsgallerian och Skärholmen, medan det kanske är 
andra områden som behöver resurserna mer. Vi föreslår därför att motionen besvaras, men att 
motionens anda - fler kommunala och levande centrum - ska vara en del av vår politik.  

Motion E2 rör något som i huvudsak är Socialdemokraternas politik idag. Att arvodena för 
borgarråd och regionråd ska bli lägre är något vi som parti vill - men vi anser att det ska ske på ett 
sätt som gör att vi får med tillräckligt många andra partier för att förslagen ska få genomslag. Det 
har bland annat lett till att arvodena i regionen frusits. Vi avser fortsätta det arbetet för att nå 
reella resultat, men tror inte att den framkomliga vägen är att slå fast exakt vilken nivå vårt parti 
ska driva i förhandlingar med andra partier. Mot den bakgrunden föreslår vi att motionen är 

besvarad.  

 

Avslag:  
Besvara: E1, E2 
Bifall:  

 

 

 

 

 

 

 

Utlåtande F – Skola/Utbildning 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Stefan Johansson, Adnan Bozkurt, Lawen Redar 

 

Styrelsen delar motionärens inriktning att den svenska skolan ska vara en jämlikhet skola där 
elevens intresse ska ställas före bolagets vinster. En jämlikhet skola är den skolan som bygger 
både samhället och individen på bästa sätt. Representantskapet har tidigare beslutat att 
Socialdemokraterna i Stockholm inte är för vinster i skolan. Med denna bakgrund så yrkar 
styrelsen bifall till motionen. 

 

Avslag:  
Besvara:  
Bifall: F1 



Utlåtande G – Bygg/Bostäder 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Ulf Walther, Thomas Hammarberg, Emilia 
Bjuggren 

 

G1: Att kunna godkännas som hyresgäst trots låg inkomst men med kapital 

Motionären föreslår att kapital på olika sätt ska kunna räknas in för att personer med låg inkomst 
ska kunna godkännas som hyresgäster. 

Motionären lyfter genom sin motion en viktig fråga, den om att fler måste kunna bli godkända 
som hyresgäster, även när inkomsten är låg. Parallellt med detta berör även motionären en annan 
viktig fråga, den om hur vi ska uppnå en bättre rörlighet på bostadsmarknaden. Det finns 
nämligen äldre som i dag har en större bostad än nödvändigt och som skulle vara beredda att byta 
till en hyresrätt, men som inte blir godkända av värden på grund av en för låg pension. 

Redan i dag råder ojämlikhet på arbetsmarknaden med allt för stora differenser av löner. Detta 
leder i sin tur till att välavlönade har bättre chanser att leva upp till en hyresvärds krav, än 
personer som har lägre inkomst, är sjuka eller arbetarar deltid. Vi tycker inte att förmögenhet, 
vare sig den är upparbetad eller ärvd, bidrar till rättvisare förutsättningar för medborgare att få en 
bostad. Snarare tror vi det riskerar leda till större ojämlikhet, då rikare får bättre möjligheter än 
andra. 

Vår allmänna inställning är att goda förutsättningar för ett bra boende uppnås genom en politik 
för ökad rättvisa i samhället. I centrum av denna ska det finnas en generell välfärd där alla, 
oavsett inkomst eller förmögenhet, har rätt till ett bra boende. I det måste visserligen en 
hyresvärd få ställa krav på sin hyresgäst, men dessa krav ska vara rimliga, och inte ställas utifrån 
ett försök att sortera människor. Vi tycker att allmännyttan i Stockholm ställer rimliga krav. Sedan 
borde hyresvärdarna även kunna acceptera alternativ. Motionären tar själv upp frågan om 
kommunal borgen (i form av löfte om bostadstillägg). En annan variant är att det skulle kunna 
accepteras former av boende som inte bygger på kärleksförhållande i tvåsamhet, där då flera 
inkomster kan räknas samman för att nå upp till hyresvärdens krav. Många studenter och äldre 
har i dag även rätt till bostadstillägg. Det kan även påpekas att äldre som har behov av ett särskilt 
boende redan får rätt till detta genom förvaltningsbeslut, oavsett inkomst i form av pension. I vår 
politik finns även löfte om en bostadsgaranti för unga där ökade kommunala garantier spelar roll, 
utan att hyresvärdarna för den sakens skull behöver sänka sina krav på hyresgästerna. 

Styrelsen tycker att motionären på ett kreativt sätt har arbetat med dagens förutsättningar för att 
öppna upp bostadsmarknaden för fler. Just det nu föreslagna tycker dock inte styrelsen är rätt väg 
att gå, varför styrelsen föreslår att årsmötet avslår motion G1. 

G2) Hög tid att minska klyftan mellan den ägande och den hyrande klassen! 

Motionären föreslår att 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. 

I motionen berörs ett flertal viktiga nycklar för en rättvis skatte- och bostadspolitik. Motionären 
tar upp snedfördelningen som ROT-avdraget skapar mellan de som äger sitt boende och de som 
hyr sitt boende, slopandet av fastighetsskatten som främst gynnade de med dyrare bostäder, samt 
ränteavdraget som innebär en skattemässig subventionering av det privata ägandet, och som 
trissar upp bostadspriserna i storstäderna. Styrelsen delar motionärens politiska ståndpunkt. 
Utmaningen blir hur styrelsen ska föra fram politiken och säkra ett genomslag. Den 



genomlysning som behöver göras, och som efterlyses i motionen, tror vi inte bör landa i en 
ytterligare partsinlaga. Sådana välargumenterande och underbyggda dokument finns det nämligen 
redan gott om. I stället bör regeringen tillsätta en utredning eller kommission för att skapa 
rättvisare villkor på bostadsmarknaden. De tre frågor som motionären tagit upp (ROT-avdraget, 
fastighetsavgiften och inte minst ränteavdraget) kan då ingå en helhetslösning som en majoritet i 
riksdagen kan ställa sig bakom. Styrelsen kommer därför, om motionen bifalls, att dela med sig av 
den, jämte detta utlåtande, till Stockholmsbänken i riksdagen för vidare hantering. Styrelsen 
föreslår därför att årsmötet bifaller motion G2. 

G3) Stärk den sociala hållbarheten genom att ta tillvara miljonprogrammets möjligheter 

Motionärerna föreslår att stadens allmännyttiga bolag ska bygga större lägenheter med rimlig hyra 
i Tensta genom att slå ihop befintliga hyresrätter. 

Frågan om trångboddhet som motionärerna lyfter är ett växande problem. De senaste 15 åren har 
trångboddheten ökat i hela Sverige och SCB uppskattar att 17 % av befolkningen är trångbodda. 
Trångboddheten är störst bland personer med lång utbildning och låga inkomster, men även 
bland personer med högskoleutbildning har trångboddheten ökat de senaste åren. 

En förklaring till den ökande trångboddheten är att ojämlikheten vuxit kraftigt de senaste 
decennierna, men framförallt handlar det om bostadsbristen. 90 % av landets befolkning bor i 
kommuner med bostadsbrist och situationen är bland de värsta i Stockholmsregionen. Trots att 
Stockholms kommun under förra mandatperioden byggde rekordmycket byggs det fortfarande 
för lite i regionen, mycket p.g.a. många kommuner inte vill bygga alls. 

För att minska trångboddheten behövs större hyresrätter som även hushåll med lägre inkomster 
kan efterfråga. Av det som byggdes i Stockholmsregionen under 2015–2019 var 70 % 
bostadsrätter och hälften var ettor eller tvåor. Nybyggnationen måste alltså förändras om den ska 
bira till att minska problemet med trångboddhet. 

Att slå samman lägenheter så som motionären föreslår löser inte heller problemet med 
trångboddhet eftersom antalet bostäder då samtidigt minskar. Om det kan göra att vi får större 
lägenheter med lägre hyror är det dock ändå intressant som komplement till mer 
bostadsbyggande. Styrelsen tycker därför att vi Socialdemokrater ska verka allmännyttan får i 
uppdrag att kring Järvafältet testa metoden att bygga ihop och/eller bygga om lägenheter till 
större bostäder för att få ett mer varierat utbud till överkomlig kostnad. Vi föreslår därför att 
årsmötet avslår att-sats ett och två men bifaller att-sats tre på motion G3. 

 

Avslag: G1, G3:1, G3:2 
Besvara:  
Bifall: G2, G3:3 

 

  



Utlåtande H – Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Talla Alkurdi, Elinor Odeberg, Hanna Jokio, 
Anders Österberg 
 
Motionerna H1, H2 och H3 lyfter alla behovet av förbättrad tandvård. H1 och H3 handlar om att 
finansieringen av tandvården i ökad utsträckning bör likställas med hälso- och sjukvården. 
Styrelsen håller med om att tandvården bör finansieras solidariskt genom skattemedel för att 
åstadkomma en mer jämlik tandhälsa och partidistriktet har redan ställt sig bakom en översyn av 
tandvårdsförsäkring för att likställa med den övriga hälso- och sjukvården. Motionen H2 lyfter 
fram tandhälsan för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Vi delar 
motionärernas vilja att säkerställa behovsanpassade insatser för dessa barn, vilket kan ske på 
många olika sätt och genom olika insatser, yrkar därför bifall till motionen. 

 

Avslag:  
Besvara: H1, H3 
Bifall: H2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utlåtande I – Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Lowe Anderzon, Anders Göransson, Daniel 
Vencu Velasquez Castro, Sultan Kayhan 
 
I1 och I2 - Båda dessa frågor behandlades av representantskapet i mars i samband med 
kongressmotionerna, därför menar styrelsen att vi nyss fattat beslut och inte bör göra det igen. 
Motionerna besvaras därmed.  

 

Avslag:  
Besvara: I1, I2 
Bifall:  



Utlåtande J – Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist, Mattias Vepsä, 
Catharina Piazzolla 
 
J1 har en rad förslag för en stärkt äldreomsorg. Partidistriktet har under hösten 2020 antagit en 
Reformagenda för äldreomsorgen. I reformagendan finns 23 punkter för en starkare äldreomsorg 
både nationellt och kommunalt för Stockholms stad. Dessutom föreslås representantskapet 
besluta om en motion till partikongressen om äldreomsorgen. Med hänvisning till detta, yrkar vi 
på att motion J1 avslås. 
 
Motion J2 tar upp ett behov av ökad kunskap av åldrandets sjukdomar och normala förändringar 
på grund av ökad ålder. Styrelsen instämmer att det behovet finns, vilket tydliggjorts extra under 
Corona-pandemin. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett centrum för forskning och 
utveckling. Deras uppdrag är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg 
genom att praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat i frågor som rör äldre 
människors liv. Äldrecentrum har bland annat föreläsningar i ABF-huset tillsammans med PRO. 
Dessutom kan våra organisationer bjuda in föreläsare från Äldrecentrum till sina möten. Det kan 
ske både digitalt och fysiskt. Behovet av ökad kompetens inom geriatri kommer att finnas i den 
motion som partidistriktet föreslås skickas till partikongressen. Med hänvisning till detta, yrkar vi 
att motionen anses besvarad. 

Motion J3 rör gymverksamhet på äldreboenden och dagverksamheter. Träning är bland det 
viktigaste för att exempelvis förebygga fallskador bland äldre och gym inom äldreomsorgen är en 
viktig del. I den reformagenda för äldreomsorgen slog vi fast att vi ska jobba för en mångfald av 
aktiviteter, rehabilitering, träning, fysioterapi och arbetsterapeuter, fysioterapeuter och en bättre 
kost inom äldreomsorgen, så att fler stockholmare får vara pigga och friska längre. Det är en 
formulering som täcker in gym på boenden och dagverksamhet - men också är betydligt bredare. 
Mot den bakgrunden anser vi motionen besvarad.  

Motion J4 rör Wifi på äldreboenden. Alla som bor i seniorbostad, vård- och omsorgsboenden 
och LSS-boenden har fiber indraget till sin lägenhet. Om den boende vill ha ett 
internetabonnemang gäller samma förhållande som för alla att man får teckna abonnemang. I 
allmänna utrymmen på vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden finns ofta WiFi i form av 
gästnätverk. 

En relativt stor andel av boende i seniorbostad tecknar internetavtal, under det att intresset är 
mycket lågt på vård- och omsorgsboende, såväl med demens som med somatisk inriktning. Detta 
är naturligt med anledning av kognitiva brister hos de boende. Att därför låta WiFi/internet ingå i 
hyran, skulle bli ekonomiskt betungande för många boenden när behovet inte finns. Med 
hänvisning till detta, yrkar vi på att motion J5 avslås. 

 

Avslag: J1 
Besvara: J2, J3 
Bifall: J4 

 
 

 
  



Utlåtande K - Övrigt 
Ansvariga partidistriktsstyrelse: Alexander Ojanne, Catharina Piazzolla 

 

Motion K1 och K2 rör frågor kring piratbåtar och annan brottslighet kopplat till att stöldgods 
exempelvis förs ut via privata båtar. Vi delar bilden av att problemen är reella och viktiga, men ser 
också att nuvarande regering agerar i frågan. Det pågår en utredning om effektivare polisiära 
åtgärder i gränsnära områden. Utredningen ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för 
att effektivisera brottsbekämpningen i områdena. Utredningen ska lämna sina förslag i september 
i år och vi menar att det är klokt att invänta dessa förslag. Styrelsen föreslår därmed att motionen 
anses besvarad.  

Motion K3 täcker många olika områden. Här finns förslag som att tvinga fram en större storlek 
på kommuner, vilket styrelsen inte tror på. Vi lever i ett land med många glesbefolkade ytor. Att 
sätta krav på exempelvis 100 000 invånare per kommun som motionen föreslår skulle flytta 
mycket makt till de stora centralorterna och lämna mindre orter än längre i periferin. Vi tror inte 
heller att separata valdagar är positivt, då risken är stor att det sänker valdeltagandet. Balanskrav i 
budgetar ser vi positivt på, men separerade drifts- och investeringsbudgetar är redan idag praxis i 
kommunsektorn. Skatteutjämningen har nyligen gjorts om för en bättre omfördelning. Tveklöst 
krävs en stor diskussion av hur Sveriges decentraliserade smittskydd fungerar, men det är sällan så 
enkelt som att bara göra det statligt. En del rör statlig styrning, men frågor som privatiseringar 
och marknadsmodeller måste få plats i den diskussionen. Mot den bakgrunden föreslår vi att 
motionen avslås.  

Motion K4 vill byta namn på Ånghästparken till Ångestparken. "Ånghästen Stockholm" var ett 
ånglok som trafikerade Stockholms järnväg under 1800-talets andra hälft. Det påminner oss om 
den tid då vår stad växte till en modern industrialiserad stad där den unga stockholmska 
arbetarrörelsen växte fram. Styrelsen föreslår att motionen avslås.  
 
Motion K5 vill göra insatser för att öka barns idrottande i socioekonomiskt svaga områden. Vi 
delar andemeningen men vi tror att det primärt är andra insatser som behövs och föreslår därför 
att den avslås.  

 

Avslag: K3, K4, K5 
Besvara: K1, K2,  
Bifall:  

 


