
Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Arbetslivskriminaliteten är det moderna slaveriet 
SSU Facklig, SSU Stockholm 

Vi har ett problem i Sverige som har ökat allt mer sedan avregleringen av 
arbetskraftsinvandringen i slutet av 2008. Det sker ett systematiskt utnyttjande av människor från 
andra länder i form av trafficking. Vi kunde se det i Uppdrag granskning, när Mall of Scandinavia 
byggdes. Städare tjänade ynka 26kr i timmen. Inte nog med att det är lönedumpning, arbetarna 
hade arbetat i över 40 timmar i sträck! Det här är bara ett exempel på hur arbetare skeppas hit 
och utnyttjas till det maximala. Allt för att de kriminella företagen ska tjäna mer pengar. 

Det man inte får glömma är att den oseriösa verksamheten är vanligtvis endast en fasad för något 
mycket värre. Pengatvättning genom aktiebolag. Enligt Fair play bygg, som drivs av Byggnads 
och Stockholms Byggmästareförening, uteblir omkring 60 miljarder skatteintäkter pga. 
svartarbete i byggbranschen. 

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det även ett problem att samordningsnummer som getts ut 
från Skatteverket utan att identitet har styrks. Det finns cirka en halv miljon samordningsnummer 
i Sverige som inte har identitetstyrkts. 

Nu har jag inte gått in på hur arbetslivskriminaliteten har kopplingar till gängkriminaliteten för 
det är ett kapitel i sig men vi tror alla förstår att tex. pengar tjänade på försäljningar av droger 
måste tvättas någonstans i systemet för att de ska bli användbara. 
 

Vi yrkar att 

1. staten gör en kraftfull satsning på att bekämpa arbetslivskriminalitet. 
2. underlätta hanteringen av uppgifter mellan myndigheter som arbetar med att motverka 
arbetslivskriminalitet. 
3. Skatteverket ska ompröva alla samordningsnummer som de gett ut för att styrka dem med ID. 
4. kapitalgränsen höjs till 50000kr från 25000kr för att starta ett aktiebolag. 
5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 
6. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Facklig, SSU Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Arbetsskor till oss inom vård, barnomsorg och omsorg 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Det är bra konstigt att i vissa branscher är det en självklarhet att arbetsgivaren står för arbetsskor. 
Jag kan se att en tydlig skillnad om man jobbar inom en typisk manlig bransch eller kvinnlig. I de 
kvinnliga branscherna är det konstigt nog en självklarhet att arbetstagarna ska stå för skodonen. 
Även om man vet, att vad vi har på fötterna påverkar rygg, höfter, knän och fötter. Vi som står 
och går de flesta av vårar 8 till 10 timmars pass kommer eller får utslitna kroppar. Att då få 
tillgång till ordentliga skor som passar där man jobbar borde vara en rätt rimlig begäran.  

Jag tycker att det borde vara en självklarhet om arbetsgivaren stod för rätt skodon på 
arbetsplatsen. Då hade man som arbetsgivare taget ett rätt steg i rätt riktning att ta ansvar för 
arbetsmiljön och att man tänker på sina medarbetares fysiska hälsa. Rätt beklädnad på fötterna 
kommer att motverka framtida hälsorisker. Det gör att man på längre sikt kommer att minska 
sjukskrivningar men framförallt att man inte ser till att medarbetare belastar sjukvården i 
framtiden. Men den största vinsten är att medarbetarna för bättre hälsa både i ett kortare 
perspektiv men även på ett längre perspektiv. 
 

Vi yrkar att 

1. regionen och Stockholms stad säkerställer att medarbetare får arbetsskor kostnadsfritt 
2. regionen och staden inför omgående ett skobidrag på 1000 kr/medarbetare innan man har fått 
rutiner hur man säkerställer processen ska gå till  
3. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Arbetsvillkor enligt det största kollektivavtalet 
Kommunal Stockholm läns S-förening 

Idag finns möjlighet att avtala bort delar av de kollektivavtalsliknande villkor på sätt som påverkar 
medlemmar/arbetstagare negativt. Vi anser att detta är fel då det medför arbetsvillkor som lön, 
semester och arbetstider som är sämre än kollektivavtalet SKR AB HÖK. Detta medför att 
seriösa företag utestängs. Företag som anser att den svenska arbetsmodellen utgör grunden för 
god arbetsmiljö. 
 

Vi yrkar att 

1. Kommunfullmäktigegruppen verkar för att i alla upphandlingar ska upphandlat företag ha 
kollektivavtalsliknande villkor enligt SKR AB HÖK. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Kommunal Stockholms läns s-förening 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Avskaffa lagen om husligt arbete 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Lagen om husligt arbete är skriven som en variant av lagen om anställningsskydd för att passa en 
särskild bransch. Det är ett hot mot den svenska modellen att lagstifta om eftergifter till 
arbetsrättsliga lagar som istället borde förhandlats mellan parterna. 
 

Vi yrkar att 

1. lagen om husligt arbete avskaffas 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En sjätte semestervecka 
SEKO-sossen, Fackliga utskottet 

På 1990-talet påbörjades en utökning mot den sjätte semesterveckan men på grund av dåliga 
statsfinanser kom den av sig. I dag hörs det fler och fler röster i fikarummen om varför en del 
kommunanställda har sex veckor och inte vi. Vi jobbar med arbetstidsförkortning i olika former, 
men många pratar om att man vill ha mer semester.  

Många företag har också slimmat sina organisationer och det sliter på människor vilket gör att 
framför allt våra äldre medlemmar börjat prata om utökad semester. Många av våra medlemmar 
arbetar i krävande arbetsmiljöer och tanken på att förlägga vår vila i slutet av arbetslivet, genom 
deltidspensioner, kanske inte alltid är det optimala. Vi behöver ha paus i vår allt mer 
komplicerade vardag även mitt i arbetslivet.  

Motionen är antagen på Sekos kongress i oktober 2021 och har därmed stöd av Sekos över 
100000 medlemmar. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms socialdemokratiska partidistrikt ska verka för en sjätte semestervecka i 
semesterlagen. 
2. Socialdemokraterna ska verka för en sjätte semestervecka i semesterlagen. 
3. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas riksdagsgrupp. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SEKO-sossen, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ett hållbart liv, mot heltid som norm 
Handels-sossen Stockholm 

Sedan 90-talet och i synnerhet efter 2008 då allmän visstidsanställning infördes har andelen 
”tidsbegränsade anställningar” ökat kraftigt och det är de mest osäkra anställningarna som ökar 
mest på bekostnad av de mer trygga anställningsformerna.  

De fyra huvudsakliga tidsbegränsade anställningsformerna som anges i Lagen om 
anställningsskydd (LAS) är allmän visstid (AVA), säsongsarbete, provanställning och vikariat. 
AVA öppnade upp för att fack och arbetsgivare i kollektivavtal kan komma överens om 
ytterligare anställningsformer, ofta varianter av AVA som går under namnet behovsanställningar.  

Cirka 440 000 personer arbetar i någon form av behovsanställning vilket är cirka 60% av alla med 
en tidsbegränsad anställning. Detta har drabbat vissa grupper påtagligt mer än andra. Det finns en 
tydlig överrepresentation av LO-medlemmar, kvinnor, utrikes födda och unga arbetstagare. 
Exempelvis arbetar en femtedel av utlandsfödda manliga arbetstagare i en otrygg anställning och 
hela en fjärdedel av de utlandsfödda kvinnorna. 

Detta bidrar till en rad olika begränsningar och svårigheter. Det blir svårare att ta sig in på 
bostadsmarknaden, lätt att hamna i perioder av arbetslöshet och det blir svårt att planera för 
framtiden.  

Det medför även ökad ohälsa, ökad stress, minskad framtidstro, negativ påverkan på 
familjebildning, barn som får växa upp i otrygga miljöer och inte minst sämre facklig 
organisering. 

Att den enskilda individen ska sitta och vänta på ett sms om och när hen ska arbeta, inte sällan 
samma dag, och att inte veta om det blir någon nästa gång, om det kommer finnas mat på 
middagsbordet eller om räkningarna kan betalas, DET är inget hållbart liv. Dessutom ökar antalet 
Gig och kraven på att du själv ska ha enskild firma eller liknande.    

Glädjande nog diskuterade och antog partikongressen flera förslag som kan minska otryggheten 
men vi anser att det vore bra med en klar handlingsplan med tidsplan för att det ska bli tydligt. 
 

Vi yrkar att 

1. intensifiera arbetet i motionens anda 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Handels-sossen Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Gratis parkering till medarbetare vid sjukhusen 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Det är inte så smart att köra bil till jobbet ur ett klimatperspektiv MEN….. 

Tyvärr så måste visa medarbetare gör det därför de bor på ställen där kollektivtrafiken inte är den 
bästa eller så jobbar man på mindre bekväma arbetstider som gör att behovet att kunna ta bilen 
till jobbet är stort. Framför allt kvinnor är inte heller bekväma att åka med kollektivtrafiken under 
obekväma tider på dygnet eftersom de inte känner sig trygga. Under pandemin så har många 
arbetsgivare infört möjligheten att parkera gratis vid sjukhusen. Vi anser att arbetsgivaren ska se 
över om man kan ta bort parkeringsavgifterna för personalen även framåt efter pandemin. 
 

Vi yrkar att 

1. region Stockholm ser över om man kan införa gratis parkering för personalen vid sjukhusen. 
2. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Heltid som norm 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

SKR har ingått ett avtal om att heltidsanställning ska vara norm i kommuner och regioner. För att 
en sådan reform ska kunna vara möjligt att genomföra för alla kommuner så måste kommunerna 
avsätta medel för att heltidsnormen ska kunna efterlevas både inom Kommunal och i 
verksamheter som bedrivs av entreprenörer.  

Medel kan vara annat än pengar. 
 

Vi yrkar att 

1. kommunen ska avsätta medel till att normen om heltid ska kunna efterlevas 
2. Stockholms partidistrikt ska verka för att kommunen ska avsätta medel för att täcka eventuellt 
ökade kostnaderna heltid som norm medför 
3. Stockholms partidistrikts årsmöte antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Insatser för tryggare anställningar inom förskola och skola 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Vi ser att en ökad andel anställda inom förskola och skola är outbildade. Trots arbetsgivares krav 
på utbildning anställs outbildade, inte allt för sällan på otrygga anställningar. Detta leder till 
minskad kompetens inom förskola och skola, men de otrygga anställningarna leder även till att 
färre vågar påtala brister i arbetsmiljön. Utöver detta har arbetsmarknadspolitiska insatser blivit 
allt vanligare inom förskola och skola, så som extratjänster eller lönestöd för trygghet i 
anställningen. Dessa insatser är tänkta ska leda till reguljära anställningar, men då utbildning oftast 
saknas hos dessa personer avslutar arbetsgivaren deras anställning när stödet från 
arbetsförmedlingen dras in. Att möjliggöra för outbildade som arbetar inom förskola och skolan 
att validera sin arbetslivserfarenhet för att få enklare att utbilda sig till barnskötare, elevassistent 
eller exempelvis fritidsledare. I dagsläget finns det möjligheter att göra detta vid olika 
lärarprogram, och vi anser att denna möjlighet borde finnas för samtliga yrken som verkar inom 
förskola och skola. Att även erbjuda utbildning till de som anställs i skolan och förskola genom 
arbetsmarknadspolitiska program, kan bidra till en ökad kvalitet för barnomsorg och skola. Detta 
kan även leda till att förebygga arbetslöshet och utanförskap. Genom trygga anställningar får vi 
även trygga arbetsplatser, där anställda vågar påtala brister i arbetsmiljön. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för att fler ska kunna validera sin arbetslivserfarenhet inom 
förskola och skola i kombination med utbildning för att erhålla behörig kompetens inom förskola 
och skola.  
2. Socialdemokraterna verkar för att möjliggörandet av validering av arbetslivserfarenhet i 
kombination med utbildning, vilken leder till ökad anställningsbarhet, ska gälla även för 
visstidsanställda.  
3. Socialdemokraterna verkar för att skapa utbildningsmöjligheter i kombination med arbete för 
de med tjänster inom arbetsmarknadspolitiska program, för att möjliggöra en reguljär anställning 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Insatser för unga på arbetsmarknaden 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Vi ser att utanförskapet i Sverige ökar, även bland unga. Resurser i samhället räcker inte till för att 
fånga upp och stötta de som behöver det mest. Ungdomar är vår framtid, vilket också innebär att 
vi måste arbeta för att öka möjligheterna för dem att kunna ta en plats i samhället. Vi behöver 
sänka trösklarna, utan att tumma på rättigheter, för att ge fler möjligheten till en bra, säker och 
trygg framtid. Annars riskerar vi att se fler ungdomar i utanförskap, ett utanförskap där kanske 
kriminaliteten blir vägen för överlevnad. För att öka tryggheten, och för att skapa möjligheter, för 
ungdomar i samhället ser vi att en rad satsningar behöver göras. Satsningar som kan stärka 
individer, satsningar som kan främja ungas trygghet. Socialdemokraterna bör ta steget före och 
bana väg för ett samhälle med framtidstro till alla. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att skapa fler arbetstillfällen för unga under bland annat 
semesterperioder, så som ökad tillgång till sommarjobb  
2. Socialdemokraterna ska verka för att man inom regioner och kommuner erbjuder 
yrkesstudenter, från vård och omsorgsprogrammet, en tillsvidaretjänst på full sysselsättningsgrad 
efter avslutade studier  
3. Socialdemokraterna verkar för att utöka tillgången på utbildningsplatser vid yrkesförberedande 
gymnasium 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Jämna ut lönerna utanför potten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

I vår kommun finns, liksom i de flesta kommuner finns orättfärdiga löneskillnader. Det kan 
handlar att en anställd gick in på en för låg ingångs lön och därför ligger under vad kompetensen, 
erfarenheten eller arbetsinsatsen egentlige borde generera. Det kan också vara så att fördelningen 
blivit skev eller godtycklig på grund av frånvarande chefer. Det kan också handla om 
diskriminering.  

I många fall gör också det. Oavsett krav på jämställdhetsplaner och strategiska verktyg för att 
rätta till diskriminerande löner finns problemen kvar.  

Det är orimligt att de lönerna ska rättas till i den årliga lönerevisionen. Resultatet blir att lönerna 
för de faktiska arbetsinsatserna minskar eftersom andra är felaktigt lönesatta. Ett sätt att komma 
åt det problemet är att varje år budgetera en särskilt post i budgeten för att innan lönerevisionen 
säkerställa att ingen arbetsplats har diskriminerande löner. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms stad verkar för att orättfärdiga löner justeras innan den årliga 
lönerevisionen.  
2. detta budgeteras särskilt i kommunens budget.  
3. denna motion skickas till kommunfullmäktigegruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A12  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Kräv tillträde för skyddsombud på alla arbetsplatser 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Skyddsombudets roll är under hårt angrepp från högern, vi vet redan att det här inte är en strid vi 
har råd att förlora, skyddsombud landet över utför ett oersättligt arbete som räddar liv och lem på 
daglig basis. Att detta arbete utförs ideellt och sparar oräkneliga kronor i sjukskrivningar och 
förtidspensioner borde vara argument nog för högern. 

Vi behöver dock inte spekulera om hur framtiden utan skyddsombud skulle se ut, för i många 
branscher är vi redan där. De senaste decenniernas reformer inom sjukvård, äldrevård, och 
psykiatrisk vård har resulterat i att allt fler tar emot vård och stöd i sitt eget hem istället för på 
vårdinrättningar. Deras hem har då direkt blivit arbetsplats för många. Med den personliga 
integriteten som argument nekas regionala skyddsombud tillträde till dessa arbetsplatser, med 
resultatet att många anställdas arbetsmiljö är helt oreglerad. 

Så kan vi inte ha det. Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö, och ifall att en privatperson vill göra 
sitt hem till andras arbetsplats och släppa in vårdpersonal genom dörren så får de också acceptera 
att ytterligare en person ges tillträde för att säkra arbetsmiljön. 
 

Vi yrkar att 

1. boende ej ska kunna neka tillträde till skyddsombud i fall där deras bostad utgör arbetsplats 
2. motionen jämte utlåtandet sänds till riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A13  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Make offentlig upphandling great again 
SSU Facklig, SSU Stockholm 

Enligt Statistiska Centralbyrån uppgår upphandlingspliktiga inköp till 782 miljarder kronor 
exklusive skatter och subventioner år 2018. SCB har ett eftersläp på cirka 18 månader men med 
säkerhet är siffran ännu högre idag. Detta är väldigt mycket skattepengar. Hela 36% går till 
anläggningsarbete och på andra plats kommer Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster 
på 12%. 

Om vi ska kunna reglera arbetsmarknaden med schysta villkor måste vi ställa krav som gör 
skillnad. Allt för många oseriösa företag smiter igenom regelverket och får ta del av våra 
skattepengar. Detta är inte okej! Använd verktygen som finns bland Sveriges myndigheter, ta 
hjälp av finansinspektionen. 

Staten, kommuner och regioner (landsting) ska ha kunskap för att kunna ta till vara på 
medborgarnas skattepengar så att de används på bästa sätt. Därför måste kunskapen öka hos 
sittande politiker. 
 

Vi yrkar att 

1. alla företag som lägger anbud vid offentlig upphandling samt alla deras underentreprenörer ska 
ha svenska kollektivavtal. 
2. företag som lägger anbud vid offentlig upphandling måste redovisa vilka underentreprenörer 
de tänker använda. 
3. företag som finns med i Finansinspektionens varningslista kan inte delta i offentliga 
upphandlingar. De kan heller inte ingå som underentreprenör. Uppdagas detta, förlorar företaget 
som vann den offentliga upphandlingen sitt kontrakt samma dag. 
4. politiker och övriga som är ansvariga för offentliga upphandlingar ska få den utbildningen och 
resurser som behövs för att kunna övervaka att regelverket efterföljs. 
5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 
6. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Facklig, SSU Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A14  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Mammografi på betald arbetstid 
SEKO-sossen, Fackliga utskottet 

Idag kallas samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi. Tidsintervallen mellan 
undersökningarna är 18-24 månader, de är alltså inte ofta men ack så viktiga. Mammografi är 
avgörande för att i ett tidigt skede upptäcka bröstcancer och 102 kunna förhindra den. 
Konsekvensen av att inte upptäcka bröstcancer tidigt kan vara långa sjukskrivningar och 
individuellt lidande. Många lokala avtal ger idag redan rätt till betald ledighet för läkarbesök, men 
långt ifrån alla. På arbetsplatser utan kollektivavtal finns inte möjligheten till betald ledighet för 
läkarbesök.  

Även på arbetsplatser med kollektivavtal där skrivningar om betald ledighet för läkarbesök finns 
kan arbetsgivaren göra tolkningar som innebär att du inte får den ledighet du behöver för att 
kunna genomföra mammografin. Detta medför att många missar tiderna för undersökning och 
cancern upptäcks i senare skede. 
 

Vi yrkar att 

1. alla kvinnor som blir kallade till mammografi ska kunna göra det på betald arbetstid.  
2. mammografi alltid ska räknas som ett läkarbesök och ge rätt till betald ledighet. 
3. skicka vidare motionen till Socialdemokraternas riksdagsgrupp. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SEKO-sossen, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A15  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Mer kontroll och visselblåsare i personlig assistans och hemtjänst 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Att fusket inom privat personlig assistans och privat hemtjänst är utbrett har vi fått höra från 
många håll den senaste tiden. Problemet beskrivs ofta med att begränsade resurser kombinerat 
med vinstkrav tvingar företagen att ta genvägar och fuska för att vinna upphandlingar av 
skattefinansierad verksamhet.  

Arbetarrörelsen har genom folkhemsåren byggt upp den starka välfärd vi idag tar för givet, nu 
blir den urholkad av den privatiseringsstrategi som högern driver. När kvalitén i välfärden 
urholkas så urholkas samtidigt förtroendet för socialdemokratin. Därför behöver vi förstärka 
allmänhetens tilltro till välfärden genom att bättre bevaka hur våra skattepengar spenderas och 
därmed förvalta det gemensamma ansvarsfullt 

Kontroll av privat verksamhet kan vara svårt och resurskrävande, därför behöver detta utredas 
noggrant för att hitta effektiva sätt att följa upp vad våra skattepengar används till. Det billigaste 
och effektivaste sättet är dock att förlita sig på visselblåsare i verksamheterna, det är svårt att 
fuska utan att personalen på golvet ser det, det är däremot i dagens läge lätt att tysta visselblåsare 
med hot om uppsägning, särskilt inom privat personlig assistans, där 100 000 anställda arbetar 
under hårda villkor helt utan anställningsskydd. 
 

Vi yrkar att 

1. metoder för utökad tillsyn och kontroll av skattefinansierad privat verksamhet utreds. 
2. visselblåsarskyddet stärks i alla branscher, främst i branscher med svagt anställningsskydd. 
3. motionen jämte utlåtandet sänds till riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A16  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
One does not simply förbättrar arbetsmiljön över en natt 
SSU Facklig, SSU Stockholm 

En arbetares arbetsmiljö kan skapa misär, ångest och dödsolyckor. Det kan också skapa glädje, 
kreativitet och samarbete. Arbetsmiljön är den enskilt största faktorn för att löntagare ska ha ett 
långt och hälsosamt arbetsliv. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare får en mer långsiktig 
lönsam och hållbar verksamhet med mindre sjukdomsfall och ökad trivsel. Arbetstagare får en 
bättre relation till sin arbetsgivare och en arbetsplats som utgår ifrån arbetarens behov. 

Sverige är uppbyggt på lagar och regleringar, det är underförstått i en demokrati att det även 
behövs resurser för att se till att dessa lagar och regleringar efterföljs. När det kommer till 
arbetsmiljön upplever många arbetare att arbetsmiljölagen inte efterföljs, speciellt på tillfälliga 
arbetsplatser. Arbetsgivare gör nästan inget förebyggande arbete utan åtgärdar endast kritiska 
problem när arbetarna har fått nog. Detta är inte en hälsosam arbetsmiljö, varken psykiskt eller 
fysiskt. Arbetsgivare som inte sköter sig måste stå till ansvar för sitt agerande. 
 

Vi yrkar att 

1. utöka statsbidragen för Regionala Skyddsombud. 
2. ge Regionala Skyddsombud rätten att tillträda alla arbetsplatser med kollektivavtal. 
3. ge Elsäkerhetsverket ökade resurser för inspektionsverksamhet. 
4. ge Arbetsmiljöverket ökade resurser. 
5. förkorta handläggningstiden hos arbetsmiljöverket gällande tillfälliga arbetsplatser. 
6. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom en nollvision för dödsolyckor på jobbet 
7. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 
8. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas partikongress. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Facklig, SSU Stockholm 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A17  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Personalförmån som bidrar till ett bättre klimat 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Som regionanställd kunde man tidigare ha möjlighet att teckna sig för ett månadskort för SL. 
Tyvärr tog man bort detta. Vi anser att detta bort vare en självklarhet för en arbetsgivare som 
ytters har ansvaret att kollektivtrafiken i regionen ska fungera, bidrar att sin egen personal ska lätt 
kunna få tillgång till ett månadskort eller årskort med ett löneavdrag direkt på lönen. Allt för att 
bidra till ett bättre klimat men även underlätta för personalen. 
 

Vi yrkar att 

1. alla som är anställda inom regionen och kommunerna inom länet ska ha möjlighet att teckna 
sig för ett SL kort med löneavdrag. 
2. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A18  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Rätt förutsättningar 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Vi vill att kommuner och regionen i Stockholms län ska driva verksamhet med kvalité, rätt pris 
samt att man tar ett socialt ansvar för samhället man har tagit ansvar att styra över. 

En nöt att knäcka för oss Socialdemokrater är hur vi kan ställa krav på kollektivavtal vid 
upphandling utan att verksamheten vi styr hamnar i rättslig tvist. På olika finurliga och 
uppfinningsrika rätt har vi hitta vägar framåt. Ett problem är dock att kollektivavtalen i välfärden 
är väldigt olika mycket värda.  

Exempelvis skiljer sig genomsnittslönen mellan en undersköterska i äldreomsorgen som jobbar 
på vårdföretagarnas avtal och en undersköterska på SKR:s avtal cirka 4000 kronor i månaden. 
Det finns betydligt fler exempel på hur avtalen skiljer sig åt men huvudsaken är att det avtal som 
SKR har är ljusår bättre. Att kräva bara kollektivavtal i upphandlingar räcker därför inte för att 
garantera goda villkor för välfärdsarbetarna.  

Därför anser vi att i alla upphandlingar som görs ska det skrivas in en lägsta nivå i avtalet. 
 

Vi yrkar att 

1. man vid upphandling ska skriva in lägsta nivåerna i kollektivavtalet SKR AB HÖK, som skall 
krav: lön, OB, övertid/mertid, semester, försäkringar och pensioner. 
2. detta ska korrigeras upp så fort avtalet justeras 
3. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A19  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Schysta villkor 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Ingen har väl missat att vi har haft en pandemi?? I Stockholm har vi haft våg1,2,3 och 4 nu 
undrar vi om vi kommer att få våg 5 som man nu beskriver att det har kommit i andra delar av 
norden men även världen. 

Detta har slitit fruktansvärt på personalen i många yrken, men personalen på sjukhusen i 
Stockholm har slitit hårt. Under många år så har vi blivit färre (undersköterskor) det finns flera 
som inte har en tillsvidareanställning utan går på timmar eller på vikariat. Det gör att när det blir 
ett ännu större tryck på sjukhusen så finns det inte inga marginaler för personalen. Kommer det 
extra patienter till en avdelning så är det redan tidigare anställda som måste ta extra pass. 

 Det kanske inte låter så tungt men när det ser ut som det gör så har vi idag många som passerar 
200 timmar övertid innan ens 6 månader av ett år gått och då kommer sommaren och det finns 
ännu mindre personal att tillgå. Vi skulle vilja se att region Stockholm går före för att man anser 
att man ska vara en förebild som arbetsgivare och att man tar sitt fulla ansvar som arbetsgivare 
gällande arbetsmiljön för dem som är anställda i regionen och dess bolag. Att ingen medarbetare 
ska passare 200 timmar övertid eller fyllnadstid under ett kalender år och skulle det hända så 
skulle det vara en självklarhet att men har en tvingande regel att man ska skriva kollektivavtal med 
berörd fackligorganisation. För om man menar att man är för schysta villkor så måste man bete 
sig schyst mott sina egna medarbetare. 
 

Vi yrkar att 

1. ingen medarbetare ska passera 200 timmar övertid/fyllnadstid under ett kalender år 
2. region Stockholm inför att det ska skrivas dispens om det finns omständigheter som gör att 
man måste passera 200 timmar övertid/fyllnadtid under ett kalender år. 
3. om det uppkommer att man passerar 200 timmar övertid/fyllnadstid ska det skrivas 
kollektivavtal med berörd facklig organisation  
4. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A20  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Schysta villkor del 2 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Hur kommer sig att en stor arbetsgivare som region Stockholm inte ser till att det finns tillräckligt 
med personal i vården? 

I Stockholm har vi många tillfälliga medarbetare i vården som inte har en tillsvidareanställning. 
Det gör att unga människor inte kan flytta hemifrån eftersom de har svårt att visa att de har en 
fast inkomst. Det gör att de oftast missar de få personalförmåner som arbetsgivaren har. Det blir 
även en osäkerhet på arbetsplatserna med vilka som man ska jobba med under ett pass. För att 
öka tryggheten för dem med osäkra anställningar men även för dem som har en 
tillsvidareanställning anser vi att man måste se över bemanningen på sjukhusen. Idag ser vi att det 
fattas  tex undersköterskor, många av dem som har en fast anställning har svårt om inte omöjligt 
att få ut sin semester. Många har ett semesterberg som känns i dag omöjligt att få ut eftersom det 
inte finns tillräckligt med personal. Det blir heller tiden en ond cirkel, ingen semester, ingen 
flexledighet eller ingen kompledighet. Allt byggs på eftersom man inte skapar förutsättningar att 
ha en god grundbemanning som tål att medarbetare kan ta ut ledighet eller kan få 
kompetensutveckling som alla medarbetare måste få för att kunna utvecklas i sitt yrke. 
 

Vi yrkar att 

1. region Stockholm tillför pengar till sjukhusen för att inför en ökad grundbemanning för 
undersköterskor  
2. region Stockholm inför att ingen ska ofrivilligt ha en osäkeranställning längre än 180 dagar 
innan den går över till en tillsvidareanställning 
3. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A21  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Språkutveckling och diskriminering 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Vi ser hur allt fler inom arbetaryrkena diskrimineras på grund av sina språkkunskaper. 
Arbetsgivaren ställer krav på god svenska, och även om arbetsgivaren kan erbjuda stöd på 
arbetsplatsen så ser vi att detta inte är tillräckligt. Fler insatser behövs för att skapa förutsättningar 
för självständiga individer på svensk arbetsmarknad. Ditt ursprung ska inte påverka din 
löneutveckling. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna utreda möjligheterna för yrkesspecifik språkundervisning under betald 
arbetstid  
2. Socialdemokraterna verkar för att diskrimineringslagen skrivs om så att även ursprung blir en 
faktor för att utreda oegentliga löneskillnader  
3. Socialdemokraterna verkar för att utreda diskrimineringslagens med anledning att göra den 
starkare som lag  
4. Socialdemokraterna verkar för att utreda diskrimineringslagen i syfte att förstärka 
arbetsgivarens åliggande för att motverka diskriminering i arbetslivet  
5. motionen jämte utlåtande skickas till riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Salar Rashid 

 
Motion A22  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Utlokalisera statliga arbetstillfällen i stället för myndigheter 
Katarina Västra s-förening 

I omgångar har socialdemokratiskt ledda regeringar försökt att utlokalisera statliga myndigheter 
från framför allt Stockholm till andra delar av landet. Syftet har varit lovvärt, i fallet med 
servicekontor har det handlat om att ge förbättrad service medan det i andra fall har varit för att 
flytta arbetstillfällen i sig. Resultaten har dock ofta blivit magra eftersom utlokalisering ofta har 
inneburit kunskapstapp när erfarna medarbetare lämnat verksamheten vilket påverkat 
verksamheten negativt. Det kan även vara svårt att på mindre orter rekrytera nya medarbetare i 
den omfattning som krävs. För verksamhet som inte innebär omfattande kontakt med enskilda 
medborgare borde det finnas en annan väg. 

Möjligheterna att arbeta på distans har tagit stora steg framåt under pandemin. För att minska 
smittspridningen fick många myndigheter i uppdrag att öka andelen hemarbete (ref 1). Många 
myndigheter och anställda har därför redan provat denna arbetsform. Ofta har medarbetare 
dessutom uppskattat möjligheten till en bättre balans i tillvaron detta gett då man tjänat in 
restiden till arbetet och kunnat förlägga arbetet på annan ort. Samtidigt finns utmaningar med 
hemarbete när det gäller att ge medarbetaren en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, säkra 
tillgång till arbetsverktyg och information, säkerställa myndighetens skyldigheter exempelvis när 
det gäller hantering av handlingar med mera. 

En mellanväg mellan att koncentrera en hel myndighet till en plats och att låta medarbetarna 
arbeta hemifrån skulle vara att i utvalda mellanstora städer skapa ”kontorshotell” för statliga 
myndigheter där stödfunktioner för it-infrastruktur, registratur och arkivering, fysisk arbetsmiljö 
med mera tillhandahålls. Olika myndigheter skulle sedan kunna hyra kontorsplatser på dessa 
kontorshotell. På så vis skulle arbetstillfällen kunna utlokaliseras utan att det påverkar en hel 
myndighets verksamhet och ge fler kommuner skatteintäkter. Myndigheterna som i dagsläget har 
verksamhet vid en ort skulle kunna rekrytera medarbetare i stora delar av landet. Samtidigt skulle 
den enskilda medarbetaren ha större frihet att välja var hen bor och arbetar, men ändå ha tillgång 
till en arbetsplats med verksamhetsstöd och befinna sig i ett socialt sammanhang.  

Referenser 

1. Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån 
(Dnr. Fi2020/05201) 

Troliga referenser 

Statens offentliga utredningar. Slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén. För 
Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. SOU 
2017:1. 

Statskontoret. Statliga myndigheters lokalisering – ett samlat underlag. 2016:8 
 

Vi yrkar att 

1. Möjligheterna att inrätta kontorshotell för statliga myndigheter utreds 
2. partidistriktet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Katarina Västra s-förening 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion A23  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L5) 
Ett förändrat arbetsliv 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer de närmaste åren orsaka omfattande 
förändringar på arbetsmarknaden. Digitaliseringen innebär ett förändrat arbetsliv, där relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare luckras upp. Vi måste se till att socialförsäkringar och 
arbetstagares trygghet gäller även i en allt mer fragmenterad arbetsgivarvärld. Samhälleliga 
skyddssystem måste utvecklas i takt med samhällets förändring. När arbetstillfällen försvinner 
eller förändras måste politiken erbjuda möjligheter till omställning och vidareutbildning mitt i 
livet. Delningsekonomin innebär stora möjligheter, men arbetsgivar/tagar-relationer såväl som 
konsumentskydd inom delningsekonomin behöver förtydligas. 

Teknisk utveckling är och har varit avgörande för svensk konkurrenskraft och 
produktivitetstillväxt, och därigenom också för reallöneökningar, ökat välstånd och stigande 
levnadsstandard. Den nya tekniken och den digitala strukturomvandlingen kan ge stora 
ekonomiska vinster för företag och samhällen. Men dessa vinster riskerar att fördelas allt mer 
ojämlikt. I strukturomvandlingen skapas och försvinner jobb ständigt. Det innebär att vissa 
arbetstagare oundvikligen kommer att förlora sina jobb när ny teknik introduceras i arbetslivet. 
Debatten om hur många jobb som kan komma att automatiseras har varit intensiv, alltifrån 
alarmistiska tal kring 50 procent (Frey & Osborne; Fölster) till mer sansade bedömningar kring 9 
procent (OECD). Diskussionen om hur många nya jobb som kan skapas genom den nya 
tekniken har dock inte fått samma utrymme. Mycket tyder dock på att vi står inför en 
exponentiell utveckling av maskiners förmåga att ersätta människor i arbetslivet. Även jobb som 
bara för några år sedan ansågs vara fredade är nu i riskzonen.  

Redan idag används artificiell intelligens (i form av maskininlärning) för att ställa detaljerade 
medicinska diagnoser med hög precision såväl som för juridisk rådgivning baserat på maskinell 
inlärning av tusentals rättsfall. Självkörande bilar och lastbilar bedömdes för fem år sedan ligga 
långt in i framtiden, men kan nu vara en realitet inom bara några få år. Detta får inte bara 
konsekvenser för de personer vars arbete direkt ersätts, utan medför kaskadeffekter som slår 
igenom hela arbetsmarknaden. Utan lastbilschaufförer behövs exempelvis färre raststopp, 
bemannade bensinstationer och restauranger längst motorvägarna.  

Det vanligaste sättet att använda ny teknik är dock inte att bokstavligen ersätta varje anställd med 
en maskin eller dator, utan att omorganisera arbetet och produktionen utifrån den nya teknikens 
möjligheter. Många kommer därför att se sina arbetsuppgifter förändras påtagligt. Det innebär ett 
stort omvandlingstryck på jobben, där arbetsuppgifter och yrken förändras i många branscher 
samtidigt. Därmed förändras även utbildnings- och kompetenskraven på arbetsmarknaden.  

Den svenska arbetarrörelsen har alltid varit positiv till ny teknik och har aktivt bidragit till en 
positiv strukturomvandling. Den digitala utvecklingen utgör inget undantag. Det har varit möjligt 
genom att den svenska modellen har levererat trygghet i förändring för arbetstagarna samt en 
kollektiv riskfördelning och en någorlunda rättvis fördelning av de värden som skapas. Trygghet 
ger acceptans för förändringar, vilket är en förutsättning för att digitaliseringen ska vara positiv 
för samhällsekonomi och arbetsmarknad. Att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling för alla 
aktörer bör vara det övergripande målet. Här är den svenska modellen en stor fördel för Sverige.  

Trygghet i förändring handlar dels om inkomsttrygghet vid arbetslöshet, dels om möjligheterna 
att ställa om och ta de nya jobb som växer fram. På en alltmer föränderlig arbetsmarknad blir 
därför det livslånga lärandet, i arbetet eller vid arbetslöshet, inklusive validering av alla former av 



lärande, en avgörande del i omställningsförmågan och tryggheten. Detta främjar en positiv syn på 
förnyelse och stimulerar en sund rörlighet på arbetsmarknaden, och ökar möjligheterna för både 
individ och samhälle att ställa om till mer lönsamma och produktiva jobb. En effektiv matchning 
och god omställningsförmåga fungerar som olja i strukturomvandlingen.  

Om stora grupper av arbetstagare och traditionella företag förlorar på den nya digitala 
strukturomvandlingen, eller om vinsterna fördelas ojämlikt, finns risken att acceptansen för ny 
teknik och delningsekonomi byts mot ett ökat motstånd. Då kan vi inte på samma sätt dra nytta 
av dess möjligheter, och därigenom kan i förlängningen konkurrenskraft, tillväxt och 
sysselsättning hämmas. Den våg av populism vi nu ser över hela världen är till del en följd av 
ökad otrygghet och en känsla av växande orättvisa i digitaliseringens, automatiseringens och 
globaliseringens spår.  

En konsekvens av den digitala strukturomvandlingen är s.k. jobbpolarisering som skiljer sig från 
den traditionella strukturomvandlingen. Det innebär att jobben växer i ändarna av krav- och 
lönehierarkin, alltså bland högkvalificerade och lågkvalificerade jobb, medan jobben i 
mellanskiktet minskar. Den främsta orsaken till detta är att den nya digitala tekniken gör det 
möjligt att automatisera jobb i betydligt högre grad än tidigare, vilket framförallt berör 
rutinmässiga arbetsuppgifter i mellanskiktet. Automatisering har pågått länge inom industrin, men 
sker nu även i ökad utsträckning bland exempelvis kontorsyrken. Jobbpolariseringen bidrar till en 
tilltagande felmatchning på arbetsmarknaden. När personer med längre utbildning inte hittar ett 
matchande jobb söker de sig nedåt i kravhierarkin och tar jobb med lägre löner som de är 
överkvalificerade för. De tränger då undan personer med kortare utbildning från jobb som de 
skulle kunna utföra. Kraven att få ett jobb ökar därmed snabbare än kraven att utföra samma 
jobb.  

Jobbpolariseringen, och automatiseringen, påverkar alltså betydligt fler än dem som direkt berörs. 
Slutsatsen är att Sverige i första hand behöver fler mellan- och högkvalificerade jobb för att 
förbättra matchningen och frigöra lågkvalificerade jobb till personer med kortare utbildning.  

Självklart finns också risker med den nya tekniken. Ny teknik kan användas för att stycka upp 
arbetsuppgifterna och göra dem mer rutinartade och lågkvalificerade (så kallad digital Taylorism), 
som varken gynnar kompetensutveckling, kreativitet, idékraft eller innovationsförmåga. 
Arbetstiden riskerar att utsträckas och arbetstagare görs mer tillgängliga. 
Arbetsfördelningsmekanismer kan ge mindre frihet till arbetstagare. Därtill ser vi en förskjutning 
av arbetsfördelningsmekanismerna, där även arbetsledning automatiseras eller sköts av 
algoritmer. Arbetsmarknadens parter kommer att avkrävas på svar om hur detta kan fungera 
tillfredsställande för alla inblandade.  

Teknik behöver integreras i en social och kulturell kontext för att ge störst samhällsnytta. 
Erfarenheter från fackföreningsrörelsen visar att införande av digital teknik i arbetslivet ger störst 
nytta när den sker i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, med stöd av relevant utbildning, 
arbetsplatsnära forskning och statens organ. Utan denna samverkan ökar risken för att den 
digitala strukturomvandlingen leder till otrygga anställningsformer, mer ojämn fördelning av 
produktionsvärdet och mindre inflytande över arbetsorganisationen och arbetsmetoderna.  

Även i den digitala strukturomvandlingen blir fördelningen av produktionsvärdet en av de 
viktigaste frågorna för arbetarrörelsen. Med en stark fackföreningsrörelse kan de negativa 
effekterna av teknikutveckling och globalisering – the high risk society – motverkas. Starka 
fackföreningar kan, tillsammans med arbetsgivare och stat, bidra till a high opportunity society, 
där teknikens och globaliseringens vinster kommer alla till del. Genom att vara proaktiva kan vi 
styra och påverka utvecklingen och inte enbart anpassa oss till den nya digitala 
strukturomvandlingen.  

Delningsekonomin – nya möjligheter och nya utmaningar  



Delningsekonomi (eller kollaborativ konsumtion) handlar om att på olika sätt använda ny digital 
teknik för att utnyttja oanvända resurser och matcha tillgång och efterfrågan på varor och tjänster 
mer effektivt. Det finns framförallt två stora samhällsvinster med delningsekonomin:   

• Ett mer effektivt resursutnyttjande är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Att minska materiell 
konsumtion och samtidigt behålla god livskvalitet är en knäckfråga för den rika delen av världen.   

• Delningsekonomi kan också bidra till ökad social tillit (socialt kapital) bland dem som 
deltar.  

Delningsekonomi drivs både av teknisk utveckling och av värderingsförändringar. Den är driven 
av både gräsrötter och kommersiella intressen. Många av de nya företag som verkar inom 
delningsekonomin utgörs av s.k. plattformsföretag. Det finns stora möjligheter både socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt med en blommande delningsekonomi, men det finns också 
utmaningar. I en delningsekonomi kan människor vara producenter, konsumenter och handlare 
samtidigt. Sverige har unikt goda förutsättningar för delningsekonomi, då vi ligger i teknisk 
framkant med många innovativa entreprenörer. Ett utbyggt socialt skyddsnät har också bidragit 
till ett samhälle där nya företagare vågar ta risker och pröva nya former.  

Delningsekonomi som begrepp används brett, men det behöver inte alltid betyda att dela, 
framför allt inte när det görs för ekonomisk kompensation (betalning) med främlingar (kunder). 
För att få en god nytta av delningsekonomin krävs en tydlig gräns mellan icke kommersiell 
delning (t.ex. samåkning) och kommersiell verksamhet. Många av de plattformsföretag som 
verkar inom delningsekonomin har inget med (icke-kommersiell) delning att göra, istället handlar 
det om förmedling av arbete eller tjänster mot betalning (t.ex. Uber) eller förmedling av inkomst 
av kapital (t.ex. Airbnb).  

Idag är det de digitala plattformarna som bestämmer villkoren, vilket gör att både utföraren och 
beställaren hamnar i en svagare förhandlingsposition än tidigare. När privatpersoner handlar 
direkt med varandra flyttas riskerna från etablerade företag till privatpersoner, vilka kan ha svårt 
att hantera dessa risker. Inom delningsekonomin suddas alltså gränserna ut mellan arbetstagare, 
självständiga egenföretagare och arbetsgivare. Det är oklart vem som agerar som privatperson, 
egenföretagare, arbetsgivare eller arbetstagare. Istället blir rollerna uppdragsgivare och 
entreprenör.  

Delningsekonomin bidrar också till att en ny anställningsform blir allt vanligare på svensk 
arbetsmarknad – egenanställning - som är omgärdad av juridiska oklarheter. Det förändrar den 
traditionella relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och utmanar kollektivavtalssystemet. 
För sidoinkomster är egenanställning en smidig lösning för den som inte vill ha ett eget företag. 
För den som försörjer sig via egenanställning riskerar det dock att bli en fälla med otrygga 
anställningsförhållanden och stora risker. Det finns allt fler s.k. falska egenföretagare (involuntary 
self-employment) där arbetstagare uppmanas att bli egenföretagare och erbjuda sitt arbete till den 
tidigare arbetsgivaren som ett alternativ till att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Det är ett sätt 
att dumpa priset på arbete genom att kringgå arbetstagarbegreppet.  

För en socialdemokratisk arbetarrörelse finns en rad avgörande frågor att besvara. En viktig 
grundsten i den svenska modellen är att arbetstagare och företag betalar skatter. Men hur ska 
delningsekonomin beskattas? Transaktionerna sker vanligtvis via utländska konton. Summorna är 
ofta små, men betydelsefulla som helhet. Det är avgörande att inte plattformsföretag konkurrerar 
genom att dumpa sociala villkor eller kringgå lagar, avtal och skatter. Plattformsföretag bör därför 
betraktas som alla andra företag och följa samma lagar och avtal. De nya företag som verkar inom 
delningsekonomin måste bli mer transparenta och inkomstredovisningen, som ofta fallerar, måste 
skärpas. Samtidigt innebär digitaliseringen tillgång till nya finansiella instrument och möjligheter 
till transparens. 
 

Vi yrkar att 



1. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för att den nya ekonomin blir en inkluderande 
kraft där vinster och förluster fördelas mer jämlikt. 
2. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för att arbetstagarnas anställningstrygghet 
tillgodoses i lag och avtal och stärkas i framväxten av nya ekonomiska strukturer. 
3. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för att upprätthåll trygghet i förändring genom 
att säkerställa det livslånga lärandet och inkomsttrygghet vid arbetslöshet. 
4. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för att beredskapen för att säkra framtidens 
kompetensförsörjning ska höjas. 
5. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för att den nya tekniken utvecklas och 
introduceras i samverkan mellan arbetsmarknadens parter. 
6. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för att förtydliga vem i delningsekonomin som 
agerar som arbetsgivare, egenföretagare, arbetstagare eller privatperson. 
7. Socialdemokraterna Arbetarepartiet ska verka för samma krav på konsumentskydd som gäller 
inom näringslivet ska gälla även inom delningsekonomin. 
8. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att plattformsföretag inte kan kringgå löne- och 
anställningsvillkor, lagar, avtal, arbetsmiljöansvar eller undvika att betala skatt. 
9. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
10. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till 
nästkommande partikongress 
11. motionen skickas till Riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 



Grupp: A. Arbete 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion A24  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L15) 
Teknikutveckling och säkerhetspolitik 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 

De senaste åren i allmänhet, och Corona-pandemin i synnerhet, har visat att en specifik del av 
infrastrukturen i både Sverige och Europa är kraftigt eftersatt: utvecklingen och beskyddandet av 
teknologisk innovation. Bristen på halvledare har visat detta i alltför starkt ljus, och vi i 
Socialdemokratiska Teknikföreningen ser att Sverige genom det Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet måste ta på oss ledartröjan för att driva denna fråga. 

Halvledare är den viktigaste komponenten i mikrochip som  finns i alla hushåll t.ex i  
mobiltelefoner, datorer, bilar, kylskåp etc, och framförallt inom svensk och europeisk industri. 
ABB, SAAB, Volvo Lastvagnar, Scandia, Bofors, Ericsson m.fl har ett enormt behov av 
halvledare för att kunna existera, och utan dessa stannar dessa industrier av helt. Ett aktuellt 
exempel är att Volvo Cars stängde ner sin fabrik i Torslanda under 2 veckors tid under 2021. 

Skillnaden, och anledningen till att detta område just nu belyses, mellan dessa 
användningsområden är att våra telefoner, datorer, bilar och kylskåp inte tillverkas i Sverige - ofta 
inte ens i Europa - och att de används av oss som konsumenter. Om privata aktörer saknar 
möjlighet att köpa en ny dator eller bil i år är det inte särskilt allvarligt, i relation till när 
basindustrierna måste stänga ner eller inte kan uppgradera sina maskiner för att hålla sig 
konkurrenskraftiga, vilket drabbar hela landet. 

En annan viktig skillnad är att industrier köper mikrochip under andra förutsättningar än vad  
privata konsumenter gör. SAAB och Bofors har strikta säkerhetskrav i syfte att förhindra  
främmande makt att installera mjuk- eller hårdvara i komponenter som kan sända information 
tillbaka till fientligt sinnade stormakter. Detta är orsaken till att USA och flera europeiska länder 
har förbjudit Huawei från att sälja sina komponenter på sina marknader av rädsla för Huaweis 
kopplingar till den kinesiska staten.  

Vi i Socialdemokratiska Teknikföreningen vill förebygga att Sveriges och Europas industrier  
drabbas av brist på produktionskritiska komponenter såsom halvledare, samt försäkra oss om att 
våra teknologikritiska hårdvaruindustrier utvecklas och leder Europa och världen med sin 
innovationskraft. Sverige leder obestridligt världen i mjukvaruutveckling: vår datorsspelindustri är 
en av de största i världen per capita, Spotify och Klarna är tillsammans värda hundratals miljarder 
kronor, och Sverige anses generellt ligga i IT-utvecklingens absoluta framkant. 

Det omvända gäller för hårdvaruutvecklingen. Även om vi har några svenska företag som ligger i 
framkant inom denna är skillnaden mot IT-sektorn stor. Motionens författare anser att en 
avgörande anledning till att hårdvaruutvecklingen har hamnat efter är att IT-företag kräver 
relativt lite startkapital och anställda, jämfört med hårdvaruföretag som kräver fabriker, 
prototyper samt kontinuerligt forskande för att behålla sin konkurrenskraft.  

Vi tror att ett ännu starkare statligt riktat stöd är en nödvändig startpunkt. Utöver ett ekonomiskt 
stöd efterfrågas även förenklade regleringar för arbetskraftsinvandring inom dessa områden, samt 
hjälp med boende och integrering i Sverige. 

Slutligen vill vi även skydda våra gemensamma teknologiska investeringar långsiktigt. Det hjälper 
varken Sverige eller Europa om dessa statligt finansierade bolag och industrier blir uppköpta av 
andra länder eller utom- europeiska företag, eller blir lockade att flytta till städer med lägre 
omkostnader. Det finns också en säkerhetspolitisk tanke med detta: vad händer om t.ex Ericsson 
blir uppköpta av kinesiska staten? 



Socialdemokratiska Teknikföreningen vill ta upp kampen för att  Sverige ska vara världsledande 
inom digital teknik och innovation, med stora högteknologiska, gröna industrier över hela landet 
med hundratusentals anställda. Vi har redan: universiteten, gruvorna och kunskapen för ...Låt oss 
vända på trenden att vara passiva mottagare av andra länders teknologiska landvinningar. Låt oss 
inte förpassas till en fotnot när vi har alla medel att vara ett kapitel!-Låt oss vända på trenden att 
vara passiva mottagare av andra länders teknologiska landvinningar. Låt oss inte förpassas till en 
fotnot när vi har alla medel att vara ett kapitel! 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver frågan om att svenska aktörer ges goda 
förutsättningar att driva tillverkning av produktionskritiska komponenter. 
2. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver frågan om att europeiska aktörer ges goda 
förutsättningar att driva tillverkning av produktionskritiska komponenter. 
3. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver frågan att Sverige ska leda utvecklingen av ökat 
samarbetet kring högteknologiska investeringar inom EU. 
4. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver på för att utreda möjligheterna att kraftigt öka, samt 
noggrannare rikta, stödet mot innovatörer inom högteknologiska industrier. 
5. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver på för att utreda möjligheterna att särskilt skydda 
svenska företag som utvecklar hård- och mjukvarukomponenter som är av relevans för Sveriges 
nationella säkerhet.  
6. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver frågan att statens egna investeringar skyddas från att 
bli uppköpta av internationella verksamheter eller lockade till att lokalisera sina verksamheter 
utanför EU. 
7. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen. 
8. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar motionen till nästa partikongress.  
9. motionen i sin helhet översänds till riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Sultan Kayhan 

 
Motion B1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Förhindra skatteflykt till skatteparadis 
STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm 

När företag och rika individer flyttar pengar och vinster till skatteparadis och på andra sätt 
undviker att betala skatt undergrävs välfärden, inte minst i världens fattigaste länder. Det är av 
största vikt att skatteflykten bekämpas. De senaste åren har en rad förslag och åtgärder för att 
stoppa den lagts fram i EU och i OECD. Sverige är en viktig aktör i båda dessa sammanhang och 
kan bidra till att förslag läggs fram, antas eller avslås. Under samma tidsperiod har frågan om 

skatteflykt debatterats i Sverige och tagits upp av de politiska partierna. 

Oxfam har utarbetat en rapport (Oxfam briefing paper, november 2020) som syftar till att 
granska Sveriges agerande i viktiga aktuella internationella skattefrågor som berör skatteflykt och 
ett rättvist globalt skattesystem. Rapporten granskar även de svenska politiska partiernas 
ställningstagande i frågorna. Trots att alla riksdagspartier säger sig vara emot skatteflykt, och att 
Socialdemokraterna till och med gick till EU-val på att bekämpa den, har regeringen gång på gång 
antingen röstat emot förslag som skulle försvåra skatteflykt eller underlåtit att trycka på för 
kraftfullare regler. 

I frågan om offentlig land-för-land-rapportering spelade Sverige en avgörande roll för att stoppa 
EU-förslaget som skulle tvinga storföretag att offentligt redogöra för hur mycket skatt man 
betalar i olika länder. Detta skulle ha lett till att skatteflykt uppdagats och att företag blev mindre 
benägna att sätta upp aggressiva skattearrangemang. I den senaste omröstningen i EUs 
ministerråd 2020 kunde förslaget ha gått igenom. I stället för att rösta tillsammans med 
grannländerna Finland och Danmark valde Sverige dock att rösta emot förslaget tillsammans med 
EU:s skatteparadis Irland, Malta, Luxemburg med flera och förslaget stoppades med endast en 
rösts övervikt. 

För att stärka välfärden i länder med utbredd fattigdom måste Sveriges regering 

bidra till att skapa moderna och rättvisa skatteregler till exempel i OECD/DAC och FN-organ. I 
internationella skattefrågor måste Sverige inte bara ta hänsyn till hur förslag och åtgärder påverkar 
vårt land, utan även till hur världens länder tillsammans kan skapa ett rättvist skattesystem som 
bidrar till att lyfta 

människor ur fattigdom och uppfyller de globala målen om hållbar utveckling. 

De pengar som i dag försvinner till skatteparadis stjäls från andra länders välfärd.  Enligt 
databasen Missing profits går Sverige miste om cirka 21 miljarder kronor per år, främst till 
skatteparadis inom EU. Detta motsvarar kostnaden för att höja barnbidraget med nästan 1000 
kronor i månaden eller utrota pensionärsfattigdomen i Sverige eller göra kraftiga insatser på 
klimatområdet. 

I dag sker skatteflykten under sekretesskydd. Detta kan nu få ett slut om Sverige ställer sig på rätt 
sida. För att förhindra skatteflykt är europeiskt samarbete absolut nödvändigt. Förslaget om 
offentlig land-för-land-rapportering har diskuterats ett flertal gånger i EU och vid den senaste 
omröstningen föll förslaget med en rösts övervikt. Sverige, som röstade nej med hänvisning till 
en ren teknikalitet, kan ha varit tungan på vågen som hindrade förslaget från att gå igenom.Den 
25 februari 2021 enades EU:s medlemsländer om att införa regler för att multinationella företag 
offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Det var en viktig milstolpe i 
arbetet för att öka transparensen och därmed för att motverka global skatteflykt. Nu är det viktigt 
att förhandlingarna som inleds resulterar i ett effektivt regelverk, snarare än en symbolisk åtgärd. 



Att storföretag lätt kan flytta runt pengar för att undvika skatt borde inte ligga i någons intresse 
och att stoppa skatteflykten är en viktig åtgärd för att minska skattefusket och öka jämlikheten i 
Sverige, Europa och globalt. 

Beslutet i EU visar att det glädjande nog finns ett brett stöd för att skala upp arbete mot 
skatteflykten, som resulterar i hundratals miljarder dollar i förlorade skatteintäkter varje år, vilket 
drabbar människor som lever i fattigdom och framförallt kvinnor och flickor hårdast. 

Många internationella organisationer har offentligt förespråkat globala regler för offentlig land-
för-land-rapportering som ett led att nå målen i Agenda 2030.  

Februaribeslutet innebär att förhandlingar kan starta mellan EU:s medlemsländer, parlamentet 
och kommissionen. Det är nu av största vikt att parterna enas om ett regelverk som faktiskt kan 
bidra till att motverka global skatteflykt. För att regelverket ska bli effektivt krävs följande: 

- Det måste gälla företagens verksamhet i alla länder 

- Det måste omfatta tillräckligt många företag 

- Det måste vara heltäckande rapportering utan kryphål 

Offentlig land-för-land-rapportering som visar hur mycket skatt företagen betalar i olika länder 
måste få global räckvidd, det vill säga, rapporteringen bör omfatta multinationella företags 
aktiviteter i alla länder och inte begränsas till företagens verksamhet inom EU och i skatteparadis. 

Vi vill att Socialdemokraterna i regering och riksdag  

1. tar ställning för samt aktivt driver på införandet av offentlig land-för-land-rapportering i EU.  

2. verkar för skarpare kriterier för EU:s svarta lista över skatteparadis.  

3. verkar för att processen för svartlistning ses över och ökar i transparens.  

4. verkar genom OECD för att internationella skatteregler tar hänsyn till och förbättrar 
utvecklingsländers skattesystem.Den 25 februari 2021 enades EU:s medlemsländer om att införa 
regler för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina 
verksamhetsländer. Det var en viktig milstolpe i arbetet för att öka transparensen och därmed för 
att 
 

Vi yrkar att 

Vi vill att Socialdemokraterna i regering och riksdag  
1. tar ställning för samt aktivt driver på införandet av offentlig land-för-land-rapportering i EU.  
2. verkar för skarpare kriterier för EU:s svarta lista över skatteparadis.  
3. verkar för att processen för svartlistning ses över och ökar i transparens.  
4. verkar genom OECD för att internationella skatteregler tar hänsyn till och förbättrar 
utvecklingsländers skattesystem. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Sultan Kayhan 

 
Motion B2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Höjda kapitalskatter ska vara en del av framtidens skattereform 
Engelbrekt s-förening, Värtan s-förening 

Skattesystemet ska både finansiera den offentliga sektorn och omfördela från rika till fattiga.  

Medan Sverige beskattar arbete högt, med såväl inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter, beskattas 
kapitalt relativt lågt. Vi har inte längre några arvs-, gåvo- eller förmögenhetsskatter, 
fastighetsskatten ligger på låga nivåer, och de märkliga 3:12-reglerna gör att arbetande delägare i 
företag kan beskatta sina inkomster mycket förmånligt.  

Detta sker samtidigt som rikedomarna bara växer och växer: den genomsnittliga förmögenheten 
har ökat från 1,5 miljoner kronor per person år 2000 till drygt 3 miljoner år 2017. Samtidigt går 
allt mer av förmögenheterna till de rikaste. Under 00- och 10-talen ökade de topp 10 procent 
rikastes andel av förmögenheterna från cirka 60 procent till 70 procent [1].  

Det är hög tid för Socialdemokraterna att genomföra en skattereform som syftar till att öka 
beskattningen av kapital. Detta måste dock göras varsamt och med beaktande av effekterna på 
sparande och investeringar. Samtidigt visar den internationella erfarenheten att exempelvis en 
högre fastighetsskatt är förenlig med en god ekonomisk utveckling. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för en skattereform i motionens anda. 
2. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Engelbrekt s-förening, Värtan s-förening 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Sultan Kayhan 

 
Motion B3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stoppa utförsäljningen av välfärden 
Handels-Sossen, Fackliga utskottet 

Den välfärdsmodell som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, har haft ambitionen att 
hålla marknadsintressen utanför välfärden (sk. Välfärdsmarknader) för att undvika ojämlik 
tillgång och hålla hög kvalitet. Den hade också till uppgift att stärka den demokratiska styrningen 
av välfärdssektorn. En offentlig sektor med god tillgång till offentlig service fick växa fram under 
många år i efterkrigstiden. 

Från 80-talet och framåt har denna modell mött stora utmaningar och nedmonteringen av våra 
gemensamma välfärdstjänster har gjort att den idag börjar likna en schweizerost med stora 
urholkade hål.  

Detta har fått konsekvenser och vi kan tydligt se att välfärdsmarknader fått växa fram och rota 
sig. Antalet privata aktörer till följd av politiska fattade beslut har ökat kraftigt och våra 
gemensamma skattemedel hamnar allt oftare på privata aktörers bankkonton. Stora delar av det vi 
tidigare ägde tillsammans ägs nu av det privata näringslivet. Offentligt- och statsanställda minskar 
lavinartat medan antalet sysselsatta i privat välfärdssektor har fyrdubblats. 

Det har skett en betydande omfördelning av makt, resurser och inflytande. Från medborgarna 
och den demokratiska gemensamt styrda sektorn till den marknadsstyrda privata sektorn. 
Konsekvenserna av detta är tydliga försämringar i jämlik tillgång till skola, vård, omsorg, 
ekonomisk omfördelning och minskad demokratisk styrning. De tillgångar som tidigare 
finansierade och utvecklade dessa tjänster, stannar inte i den gemensamma demokratiska 
välfärdssystem utan hamnar i stället i privata välfärdsföretagens fickor.  

Vi har även fått en skiftning i den offentlighet som vi i Sverige länge har värnat om och som gör 
att invånare kan ställa politiker till svar. Idag går det inte som enskild person att kräva att ta del 
hur exempelvis skolpengen används hos en privat utförare. Men drivs skolan kommunalt måste 
kommunen visa det. Vad jag vet så kan inte heller kommunen kräva av ett privat bolag att de ska 
redovisa i detalj hur de använt mina och andras skattepengar.   

Låt oss värna om det som finns kvar. Låt oss inte acceptera den utveckling som fortsätter i 
negativ riktning. Stoppa fortsatt utförsäljning av våra gemensamma välfärdstjänster och ta tillbaka 
det som en gång var vårt. Endast då kan vi få en jämlik välfärd, värna offentlighetsprincipen samt 
kan ställa valda ansvariga politiker till svar för dess beslut. 
 

Vi yrkar att 

1. arbetet intensifieras med att förhindra ytterligare utförsäljning av våra gemensamma 
välfärdstjänster.  
2. vi verkar för att återta välfärdsmarknaderna så att de blir en del av vårt gemensamma 
välfärdssystem igen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Handels-Sossen, Fackliga utskottet 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Anders Ygeman, Sultan Kayhan 

 
Motion B4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stoppa vinster i välfärden! 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Svensk välfärd har varit något att vara stolt över. Kollektivt bidrar samhället, genom skatt, för att 
finansiera vård, omsorg mm så att alla ska kunna ges samma möjligheter och förutsättningar. 
Sedan det tilläts att låta marknaden ta en del av välfärdskakan har detta urholkats. Aktiebolag har 
startat skolor, och detta har försvarats med konkurrenskraft och att det sporrar skolorna att 
prestera bättre. Ser verkligheten ut så? Nej. Privata aktörer etablerar skolor där de kan se vinst. 
Privata aktörer etablerar vårdcentraler där de kan se vinst. Sveriges befolkning är mer än vinster 
och aktieutdelning. Därför yrkar vi på 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att förbjuda vinster i välfärden  
2. Socialdemokraterna verkar för att förbjuda aktiebolag att bedriva verksamhet inom välfärden 
3. motionen jämte utlåtandet sänds till riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion B5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L7) 
Försäljning av offentligt ägda fastigheter 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 

Offentligt ägda fastigheter tillhör ”oss alla”. De ägs för att nyttjas för samhällets gemensamma 
intressen. Även om syftet kan skifta med tiden så finns hela tiden behov av lokaler för arbete, 
möten, friskvård, aktiviteter och kulturevenemang, utbildning med mera, med mera… 

Över tid och från skilda håll i landet har skandaler och ifrågasatta försäljningar eller dylikt 
inträffat. Det tyder på oklara regler. Det framstår som ytterst tveksamt när politiker kommer 
överens med personal eller leverantörer om försäljningar. Vem har inte hört om förskolan som 
såldes för spottstyver med lokal, inredning och utrustning för att sedan säljas vidare efter något år 
för s.k. marknadspris? 

Fastigheter har ett värde för sig, liksom verksamheter. För att klargöra att inga jävs- eller 
korruptionsförhållanden föreligger bör avtal och försäljningar regleras så att inte hela kedjan i 
processen styrs och beslutas av en och samma person/konstellation. Exempelvis bör skollokaler 
säljas endast då kommunen/regionen inte har ansvar för någon verksamhet som kan nyttja 
lokalerna, d.v.s. på eget initiativ inte på anmodan av entreprenör. Bromma sjukhus, gamla 
Karolinska i Solna, skolbyggnader i innerstaden. Det är tveksamt om alla dessa affärer varit till 
gagn för kommun/region. 

Självklart ska eventuella försäljningar skötas av neutrala fastighetsmäklare utan bindning till vare 
sig köpare eller säljare. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska godta motionen. 
2. processen runt försäljningar granskas och att konsekvensanalys för verksamheter görs 
obligatoriska. 
3. motionen överlämnas till respektive parlamentsgrupp för fortsatt bearbetning. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 



Grupp: B. Ekonomi 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion B6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L11) 
Offentligt ägda fastigheter tillhör ”oss alla” 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 

Offentligt ägda fastigheter tillhör ”oss alla”. De ägs för att nyttjas för samhällets gemensamma 
intressen. Även om syftet kan skifta med tiden så finns hela tiden behov av lokaler för arbete, 
möten, friskvård, aktiviteter och kulturevenemang, utbildning med mera, med mera… 

Över tid och från skilda håll i landet har skandaler och ifrågasatta försäljningar eller dylikt 
inträffat. Det tyder på oklara regler. Det framstår som ytterst tveksamt när politiker kommer 
överens med personal eller leverantörer om försäljningar. Vem har inte hört om förskolan som 
såldes för spottstyver med lokal, inredning och utrustning för att sedan säljas vidare efter något år 
för s.k. marknadspris? 

Fastigheter har ett värde för sig, liksom verksamheter. För att klargöra att inga jävs- eller 
korruptionsförhållanden föreligger bör avtal och försäljningar regleras så att inte hela kedjan i 
processen styrs och beslutas av en och samma person/konstellation. Exempelvis bör skollokaler 
säljas endast då kommunen/regionen inte har ansvar för någon verksamhet som kan nyttja 
lokalerna, d.v.s. på eget initiativ inte på anmodan av entreprenör. Bromma sjukhus, gamla 
Karolinska i Solna, skolbyggnader i innerstaden. Det är tveksamt om alla dessa affärer varit till 
gagn för kommun/region. 

Självklart ska eventuella försäljningar skötas av neutrala fastighetsmäklare utan bindning till vare 
sig köpare eller säljare. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska godta motionen. 
2. processen runt försäljningar granskas och att konsekvensanalys för verksamheter görs 
obligatoriska. 
3. motionen överlämnas till respektive parlamentsgrupp för fortsatt bearbetning. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 



Grupp: C. HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Felix Finnveden, Lowisa Ivman Anderzon 

 
Motion C1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Förbjud handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin 
Unga S-kvinnor: Rebella 

Surrogatmödraskap är en av vår tids centrala kvinnorättsfrågor. En global industri har vuxit fram 
där kvinnor i fattiga länder exploateras och bär och föder barn åt välbeställda västerländska par 
mot ekonomisk ersättning. 

Det finns gott om underlag som visar att riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa i 
surrogatindustrin är stora och allvarliga. En graviditet är dessutom i sig bland det mest riskfyllda 
en fertil kvinna kan utsätta sig för.  

I delar av Asien har man fått stopp på verksamheten. Stora delar av surrogathandeln sker idag i 
Europas fattigaste länder som i Ukraina, Georgien och Albanien. Sverige har inte stängt dörren 
för att beställa barn från utnyttjade kvinnor i länder där fattigdomen grasserar. 

Surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i Sverige profiterar på handeln med kvinnor 
och barn och bör skyndsamt stoppas.  

Sverige bör ta fram ett lagförslag om ett aktivt förbud mot alla former av handel med barn och 
kvinnor i surrogatindustrin. Det ligger i linje med svensk lag som anger att adoption av ett 
framfött barn mot ersättning är förbjudet (4 kap. 6 § föräldrabalken). Det ligger i linje med 
barnkonventionen, som nu blivit lag, att barn inte ska göras till en handelsvara. 

Socialdemokratin måste skydda kvinnor från sexuell och reproduktiv exploatering – inte passivt 
verka för en linje där utsatta kvinnor och barn blir varor på en global marknad. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att ta fram ett lagförslag om ett aktivt förbud mot alla former av 
handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin 
2. Socialdemokraterna verkar för att stoppa surrogatförmedlingar som marknadsför sina tjänster i 
Sverige 
3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen  
4. motionen översänds till riksdagsbänken 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Unga S-kvinnor: Rebella 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Egen drift i ett trafikområde 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

I dag har Stockholms län lagt ut all busstrafik på andra utförare. Vi ser att det då blir svårt att 
kunna mäta att man får ut rätt service och rätt pris på utförd tjänst.  Vi anser att man alltid ska ha 
minst ett objekt kvar i egen verksamhet för att kunna se att man ligger rätt på kvalité i både pris 
och service när man gör upphandling. Därför tror vi att det skulle vara bra om man tog tillbaka 
ett trafikområde i egen drift i Stockholms län inom busstrafiken. 
 

Vi yrkar att 

1. man alltid ska ha minst ett trafikområde i egen drift 
2. detta görs så fort en avtalsperiod löper ut 
3. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
4. motionen skickas till regiongruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ekonomiska incitament vid elproduktion 
Ängby socialdemokratiska förening 

Kärnkraftsomröstningen 1980 lever fortfarande kvar i svensk politik. Frågan blev mindre aktuell 
efter en uppgörelse inom alliansen under Reinfeldts tid som statsminister, nu har energi- och 
elproduktionen blivit en högaktuell politisk fråga igen.  

Klimatfrågan driver på utvecklingen på många områden inte minst inom energiområdet. Sverige 
borde ha ett bra utgångsläge, vi har vattenkraft och vi har alltjämt kärnkraft, kraftvärme samt i 
växande omfattning vindproducerad el, men också solpaneler. Men runt hörnet lurar elbrist och 
problem med kraftledningar som ska föra elen dit den behövs.    

Med ökande behov av el för elektrifieringen av vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten samt 
industrins innovationer för koldioxidfri stålproduktion m.m. så ökar kraven på en säker 
elförsörjning. Även om vindkraften och solpaneler har nackdelar som att produktionen är 
väderberoende så kan de få en större roll i framtiden.  

I Norge finns ett intressant ekonomiskt incitament när det gäller vindkraften, där får kommunen 
där vindkraftverket är lokaliserat en andel av skatteinkomsten. Med dessa skatteinkomster kan 
kommuner med vindkraft få en förstärkning av kommunbudgeten som kan innebära viktiga 
skillnader för kommunmedborgarna.  

Vi vet att vindkraft även om den är miljövänlig förorsakar störningar för omkringboende, ett 
vindkraftverk låter mycket. Därför finns det också ett motstånd mot nyetableringar. Förmodligen 
kommer vi ha samma diskussion om vindkraft ute till sjöss.  

OM kommunen får del av skatteinkomster från elproduktionen kan det vara mer intressant för 
kommunens medborgare att se möjligheterna med ny vindkraft.  

Jag skulle vilja att man tar fram ett förslag till lagstiftning för att premiera kommuner som säger ja 
till etablering av ny vindkraft genom att de får en viss andel av skatteinkomsterna. Förmodligen 
bör man genomföra reglerna på ett sådant sätt att de kommuner som redan idag har vindkraft 
inom sin kommungräns omfattas av dessa nya regler.  

Motsvarande regelverk borde prövas för solpaneler, i syfte att öka intresset bland landets 
kommuner. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms arbetarekommun verkar för att det görs en utredning gällande förutsättningarna 
för ekonomiska incitament till kommuner och/eller närboende som upplåter mark för vindkraft 
och solpaneler 
2. motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Ängby s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En klimatpolitik i linje med Parisavtalet 
SSU Kontakt, SSU Lucidor, SSU 25+, SSU Stockholm 

Det är svårt att i historien hitta samhällsutmaningar som kan jämföras med klimatfrågan. Tyvärr 
handlar det inte längre om att sträva efter att undvika klimatförändringar helt – den kampen har 
vi redan förlorat. Vår kamp handlar nu istället om hur vi kan begränsa de mest katastrofala 
klimatförändringarna (Uppsala Universitet och Ramboll 2018, sid 3).  

För att tackla klimatkrisen enades världens ledare under klimattoppmötet i Paris 2015 att hålla 
temperaturhöjningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grad. Men i artikel 4 i Parisavtalet 
nämns även följande: 

”För att uppnå det långsiktiga temperaturmålet som fastställs i artikel 2 strävar parterna efter att 
nå kulmen för de globala utsläppen av växthusgaser så snart som möjligt, medvetna om att detta 
kommer att ta längre tid för de parter som är utvecklingsländer, och därefter genomföra snabba 
minskningar i enlighet med den bästa tillgängliga vetenskapen för att uppnå en balans mellan 
antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag av växthusgaser i sänkor under andra 
hälften av detta sekel, på grundval av principen om rättvisa och inom ramen för en hållbar 
utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom.” (2016, sid 21–22) 

FN:s klimatpanel IPCC sammanställer all forskning kring klimatförändringarna och kan därför 
tolkas som att de samlar “den bästa tillgängliga vetenskapen”. Men trots att Sverige skrivit under 
Parisavtalet tycks varken SSU, Socialdemokraterna eller Sverige driva en politik utifrån den bästa 
tillgängliga vetenskapen (Anderson 2020). IPCC:s arbete och rapporter grundar sig nämligen i att 
det finns ett begränsat globalt utsläppsutrymme för att vi ska kunna klara av att hålla oss under en 
viss bestämd global medeltemperatur – en koldioxidbudget (IPCC genom SMHI 2019, sid 14). 

Riksdagens klimatmål utgår från att vi ska nå nettonollutsläpp 2045 och SSU driver att vi ska nå 
nettonollutsläpp 2035. Men inget av dessa långsiktiga mål binder Sverige till att ”genomföra 
snabba minskningar i enlighet med den bästa tillgängliga vetenskapen” eftersom man inte 
använder sig av en koldioxidbudget. Om vi verkligen vill efterleva Parisavtalet borde vi i enlighet 
med IPCC istället införa en koldioxidbudget som erkänner det begränsade utsläppsutrymme vi 
måste hålla oss inom. 

Att Sverige skulle anta en ekonomisk budget som endast räknade på hur stora utgifterna ska vara 
ett visst datum, som dessutom är långt fram, vore absurt. Lika absurt är det att vi antagit 
klimatmål som inte räknar på utsläpp under hela tidsperioden, utan bara en särskild tidpunkt när 
våra utsläpp ska vara noll. Om riksdagen antar en koldioxidbudget tvingar det alltså Sverige att 
vidta nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen idag, för att inte behöva minska utsläppen än 
mer drastiskt senare. SSU:s mål om att nå nettonollutsläpp 2035 är givetvis betydligt mer 
progressivt än dagens klimatlag. Men även i förhållande till SSU:s mål kan Sverige överskrida sin 
koldioxidbudget och fortfarande klara målet, vilket är ytterst problematiskt. 

Hur en koldioxidbudget skulle kunna se ut är inte heller hypotetiskt. Uppsala Universitet och 
Ramboll har tagit fram koldioxidbudgetar för flera kommuner och län, bland annat Stockholms 
län. Rapportförfattarnas rekommendation för Stockholms län är tydlig:  

”För att Parisavtalets mål ska hållas, och för att undvika katastrofala temperaturökningar på 
planeten 

är vår rekommendation på åtagande att inom Stockholm läns geografiska område, invånarnas 
inrikes och internationella flygresor inkluderat, bör energirelaterade koldioxidutsläpp minskas 



med ca 16 % per år beräknat från januari 2020. Kraftiga utsläppsminskningar om möjligt redan 
under 2019 är att rekommendera och leder till att en lägre utsläppsminskningstakt kan hållas 
resterande år.” (2019, sid 5)Det är även Sveriges ansvar att som ett land med hög historisk 
klimatskuld vidta betydligt kraftigare åtgärder än utvecklingsländer gör, det är detta som kallas 
rättviseperspektivet. Vikten av att de utsläppsminskningarna kommer till stånd poängterar dessa 
forskare dessutom tydligt i sin rapport: 

”Det är viktigt att lyfta fram att om samhället inte väljer att följa det åtagande som här föreslås så 
innebär det att man istället väljer en värld som blir varmare än 2 grader, med alla dess 
konsekvenser, och att Parisavtalet inte kommer kunna efterlevas, varken på kommunal, länsvis 
eller nationell nivå.” (Uppsala Universitet och Ramboll 2019, sid 14) 

Källor:  

Anderson, Kevin. 2020. Laggards or leaders?. [Föreläsning för S-föreningen Reformisterna].   

https://www.facebook.com/2337692372925538/videos/238082700849662 (Hämtad 23 
december)   

IPCC genom SMHI. 2019. Global uppvärmning på 1,5ºC.   

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.144804!/SPM_SR15_svensk.pdf (Hämtad 20 december 
2020)   

Proposition 2016/17:16. Godkännande av klimatavtalet från Paris   

https://www.regeringen.se/4a75ca/contentassets/618f83b8918f4f34bb1ae06b62aae8f2/godkan
nande-av-klimatavtalet-fran-pa  ris-prop.-20161716 (Hämtad 20 december 2020)   

Uppsala Universitet, Ramboll. 2018. Koldioxidbudget 2020–2040.   

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f7735/1548249984725/Koldio
xidbudget%202020%E2%80  %932040%20Stockholms%20l%C3%A4n%20Del%20I.pdf 
(Hämtad 20 december 2020)Det är även Sveriges ansvar att som ett land med hög historisk 
klimatskuld vidta betydligt kraftigare åtgärder än utvecklingsländer gör, det är detta som kallas 
rättviseperspektivet. Vikten av att de utsläppsminskningarna kommer till stånd poängterar dess 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en statlig koldioxidbudget införs och 
implementeras för att Sverige ska vara i linje med Parisavtalets temperaturmål och följa dess 
rättviseperspektiv. Den statliga koldioxidbudgeten ska utvärderas och uppdateras varje år för att 
vara i linje med Parisavtalets temperaturmål och följa dess rättviseperspektiv.  
2. Socialdemokraterna i Stockholm driver att den redan framtagna koldioxidbudgeten för Region 
Stockholm implementeras, utvärderas och uppdateras varje år för att vara i linje med Parisavtalets 
temperaturmål och följa dess rättviseperspektiv.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en kommunal koldioxidbudget införs och 
implementeras för att Stockholms Stad ska vara i linje med Parisavtalets temperaturmål och följa 
dess rättviseperspektiv. Den kommunala koldioxidbudgeten ska utvärderas och uppdateras varje 
år för att vara i linje med Parisavtalets temperaturmål och följa dess rättviseperspektiv. 
4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  
5. att-sats 1 skickas vidare till Socialdemokraternas nästkommande partikongress. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Kontakt, SSU Lucidor, SSU 25+, SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En tjur ska lukta på blommor, inte slaktas | Ferdinand-löftet 
SSK 

Begreppsförtydligande:  Djurhållning: boskapsdjur och dess industri ämnad för mänsklig 
konsumtion.  

Den största orsakande faktorn till klimatförändringar är vår egna konsumtion. Mer specifikt kött- 
och mejerikonsumtion. Idag står djurhållning för 18 procent av alla utsläpp vilket överstiger de 
totala utsläppen från förbränningen av fossila bränsle ämnat för transportsektorn. De boskapen 
och biprodukter som produceras från boskap står för en så stor del av världens utsläpp att dess 
andel är på hela 51 procent. Av alla människorelaterade utsläpp så har djurhållning en andel på 65 
procent. Även så finns framtidsutsikter på att utsläppen från djurhållning kommer öka till hela 80 
procent vid år 2050. Med tanke på den enorma mängden metan som produceras per dag, globalt, 
av endast kor, 600 miljarder liter CH4, så kommer vi ändå överstiga den nuvarande 
utsläppsgränsen till år 2030 även om vi skulle fasa ut alla fossila utsläpp.  

I endast USA upptar djurhållningen 80-90 procent av all vattenproduktion och odlingen av föda 
till djuren tar upp 56 procent av all vatten i landet. Av all världens isfria landmassa så ockuperas 
⅓ av endast boskap eller odlingar ämnade för boskap. Med detta i åtanke så är det inte så svårt att 
föreställa sig den massiva skada som djurhållning orsakar. I och med att skogsskövling sker i 
samband med att öppna upp mark för boskap och odlingar så dör hela ekosystem ut. Även så 
jagas rovdjur i massiva skalor då de anses vara ett hot mot industrin. Resultatet blir tillslut 
utdöende arter. Stora mängder kemikalier och bekämpningsmedel används för odlingen av föda 
till boskap. Detta resulterar i att angränsande natur hamnar i kontakt med dessa ämnen vilket 
skadar vilda djurs reproduktion samt att vattendrag förgiftas. För att sätta detta i perspektiv så 
behöver endast en frigående ko mellan ca. 8000-20 000 kvadratmeter mark att leva på. För att 
mata en person med en hel vegansk kost för ett helt år krävs bara >7000 kvadratmeter. Samma 
person med en blandning av vegetarisk och animalisk kost behövs tre gånger den mängden mark. 
Den genomsnittliga konsumenten av animaliska produkter behöver hela 18 gånger större markyta 
för ett helt år. Anledningen är att det går att producera hela 17 000 kilo grönsaker på 6000 
kvadratmeter men endast 170 kilo kött på samma markyta. 

Detta är den ledande orsaken till klimatförändringar som förstör vår värld på alla sätt och vis. Det 
är tydligt. Antingen minskar vi produktionen och konsumtionen av djurhållning eller så tillåter vi 
detta vara vår undergång. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att kraftigt minska alla typer av djurhållning 
nationellt och på EU-nivå. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att omvandla mark ämnad för djurhållning till 
grönsaksodlingar för mänsklig konsumtion.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att kraftigt begränsa uppfödningen av 
boskapsdjur. 
4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egna. 
5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till Socialdemokratiska Arbetarepartiet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ett levande hav för att hitta Nemo | Nemo-löftet 
SSK 

Precis som vår natur på land, så är våra hav minst lika essentiella för en hållbar värld. 
Fytoplankton står enskilt för att skapa 50-80 procent av världens syre. En vital del av 
fytoplanktons existens är valar vars funktion är som en fertiliserare för växtligheten. I bara Taiji, 
Japan, dödas över 700 delfiner och valar varje år. Delfiner jagas specifikt för att underhålla marina 
parker med arten för underhållningssyfte. Mellan år 2000-2015 dödades 12 delfiner för varje 
delfin som fångades.  

Vi närmar oss allt närmare en total kollaps av fiskeindustrin. Idag är blåfenade tonfisken en av 
den högst värda fisken i världen. Samtidigt som fisken har en status som utrotningshotad så har 
den högst värda blåfenade tonfisken en prislapp på $3,1 miljoner. Idag kvarstår endast 3 procent 
av den blåfenade tonfisken. I samband med överfiske så är $42 miljarder industrin av tonfisk nära 
slutet. Fortsättningsvis är hajfensfiske en multi-miljarder dollar industri, främst skeppat till Kina, 
som ofta är kriminellt involverad. Hajar är en extremt viktig del för att försäkra havens hållbarhet. 
De är en viktig indikator för havens hälsa och har en viktig roll i att bevara ekosystem genom att 
upprätthålla arter under dem inom näringskedjan. Samtidigt är de viktiga för att hålla upp 
balansen mellan andra predatorer. Således bevarar dem mångfalden inom haven. På grund av oss 
är hajar nu nära utrotning. Vissa arter har minskat i population med hela 99 procent. Vi har blåst 
upp faran om hajar för att rättfärdiga vår förintelse av arten. Endast för att säkerställa fångsten av 
exempelvis delfiner som skickas till marina parker. Hajar dödar endast tio personer per år och 
detta är främst genom att människor provocerar en haj eller intar dess habitat. Som jämförelse 
dödar människor 11 000 - 30 000 hajar per timme. Trots att vi är på gränsen till att hela industrier 
kollapsar så slängs upp till 40 procent av fångat marint liv tillbaka i haven som bifångst. Idag 
finns det 4,6 miljoner kommersiella fiskefartyg ute i världen. Främst är det västerländska aktörer 
och stormakter som skickar ut dessa fartyg för att bemöta behoven av oss här. Lokala fiskare 
med små båtar, som endast fiskar väldigt små mängder, måste nu ta sig längre ut i haven bland 
större fartyg för att kunna få någon fisk alls.  

Slutfattande är havens växtligheter de främsta “lagren” för koldioxid. Hela 93 procent av all 
koldioxid är lagrat i haven. Då fisk är extremt viktiga för växtlighetens överlevnad, så finns det 
inget annat val än att kraftigt begränsa dagens fiskeindustri. 

Alternativen är uppenbara. Dagens destruktiva fiske påskyndar ett slut på världens levande hav, 
förvärrar situationen för arbetare inom den Globala Södern och påskyndar klimatförändringar. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för en kraftigt förminskad och reglerad fiskeindustri 
på nationell såväl som EU-nivå. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att det tas fram en EU-förordning för att 
kraftigt förminska och reglera fiskeindustrin.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan mot den Socialdemokratiska gruppen i EU-
parlamentet. 
4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egna. 
5. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till Socialdemokratiska Arbetarepartiet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



SSK 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Förare av A och B traktorer bör bötfällas när inte lagar och regler följs 
STS Stockholm 

Förare av A och B traktorer bör bötfällas när inte lagar och regler följs 

”EPA fordon” förbjöds 2016. Men A- och B- traktorer kallas fortfarande i folkmun EPA traktor. 
En A traktor är ett motordrivet fordon, som består av en ombyggd bil. Den är urspungligen ett 
fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Numera används A 
traktorn främst som transportmedel av ungdomar. A-traktorerna är ombyggda personbilar med 
begränsad hastighet. Deras bakhjul är utan en fjädring och har oftast en spärrad växellåda. De kör 
under 30 km/ tim  och är tillåtna från 15 års ålder. De är populärast  bland unga personer i den 
svenska glesbygden. De är enkla och smidiga att ta sig fram. Sedan 2016 är EPA traktorer 
förbjudna och numera körs A traktorer. Den kommun som har flest sådana fordon är Sundsvall. 
Där rullar 319 stycken och i Uppsala, tvåa på listan finns 245 registrerade A traktorer. Traktor A 
ska vara konstruerad för att köra högst 30 km/timmen. Traktor B får köras i högst 50 
km/timmen. Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att köra i högst 
30km/timmen. Eftersom EPA-traktorer missbrukades i användning förbjöds de enligt lag 2016.  

Följande problem finns: A) Föraren kan bli misstänkt för olovlig körning med böter och 
eventuellt spärrtid på AM kortet som något som senare kan påverka när man får ta sitt riktiga B-
körkort vid 18 års ålder. B) Om en olycka inträffar så kan det bli ett problem med att få en 
ersättning från försäkringsbolagen. Eftersom man i teorin framfört en personbil. C) Många 
försäkringsbolag nekar ersättning även om fordonet är försäkrat, eftersom fordonet har framförts 
på ett felaktigt sätt, då det har försäkrats  som en traktor, men har framförts som en personbil.     

Vi är många socialdemokrater som tycker att det är mycket viktigt att en socialdemokratiskt ledd 
regering med höga ambitioner i fråga om människors säkerhet kontrollerar att lagen följs för att 
stoppa dödligheten i trafiken. En förordning från regeringen eller en proposition till riksdagen 
om strängare kontroller av A-traktorer kan ge en majoritet i riksdagen, eftersom flera partier 
motionerat i frågan om, att stoppa olyckor med A-traktorer på våra gator och vägar. 

För att säkerställa i förbyggande syfte att ingen ska dö eller skadas av såväl unga som vuxna i 
trafiken bör följande krav ställas 

-att förare av A-traktor ska gå igenom samma kunskapsprov som erfordras för ett B-körkort 

-att gå på risk ettan och risk tvåan??? 

-att förbjuda A-traktorer att köra på landsvägar, motorvägar, motortrafikleder och 2+1 vägar??, 
där det krävs höga hastigheter.  Traktor A-fordon med låga hastigheter ska enligt lag köras på 
vägren eller så långt till höger på körbanan som möjligt,  medan B-traktor ska köras på körbanan 
(vägen)  

-att kontroll av lagen genomförs 

-att erlägga en avgift eller böter för den som bryter mot trafikförordningen. 
 

Vi yrkar att 

1. För att säkerställa i förbyggande syfte att ingen ska dö eller skadas av såväl unga som vuxna i 
trafiken bör följande krav ställas 
- förare av A-traktor ska gå igenom samma kunskapsprov som erfordras för ett B-körkort 



- förbjuda A-traktorer att köra på landsvägar, motorvägar, motortrafikleder , där det är höga 
hastigheter.  Traktor A-fordon med låga hastigheter ska enligt lag köras på vägren eller så långt till 
höger på körbanan som möjligt,  medan B-traktor ska köras på körbanan (vägen)  
- kontroll av lagen genomförs 
- erlägga en avgift eller böter för den som bryter mot trafikförordningen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Förbjud fanskapet 
SSU Facklig, SSU Stockholm 

Stockholm är inte bara Sveriges huvudstad, Sveriges finaste stad, och Sveriges faktiskt enda 
drägliga stad att bo, leva och vistas i. Utan det är även världens främsta huvudstad, alla kategorier.  

Det är en förebild till våra u-länder till grannländer, och till New York.  

Nu kanske ni tänker att vi varken har u-länder till grannar eller att New York är en huvudstad, 
och det kanske är sant, vem bryr sig, sluta skryt, Oslo ör fult. 

I Stockholm kan du avnjuta vatten med möjligheter till att hyra båtar eller kajaker, bra 
fiskebestånd och mysiga badplatser.  

Här finns stora gröna parker inbäddande bland höghusen av betong, inspirerade kultur i form av 
arkitektur, muser, graffiti och street-art, vernissager, teatrar med mera.  

På taken finns allt från radhus, odlingar och Bikupor till nattklubbar. 

Du kan med en förstklassig kollektivtrafik ta dig under jord med tunnelbanan, över sjö och hav 
med länstrafikens båtar, och enda ut till lenets lite sämre kommuner med pendeltågen. 

Varför man skulle vilja åka pendeltåg dit förstår jag dock inte riktigt, inte frivilligt iaf. 

Stockholm är drömmarnas stad och, som med undantag för Solna kanske är allt man drömmer 
om.  

Och när du tagit del av stadens oändliga utbud kan du avnjuta en genomstekt plankstek och en 
stor starkt till ett väldigt förmånligt pris på gröna jägaren 

Men tyvärr finns det några parasiterande typer, som utan skam gör allt för att förstöra denna 
stadsbild.  

Dem är vattnets motsvarighet till ”VOI’s” fast med en skadligt hög ljudnivå.  

Med Jetmotorer förstör dem även den marina biologin och riskerar mångfalden i vattendragen.  

Vattendrag som på grund av stadens framväxt redan lider då livet i dem fått sin levnadsnatur 
förstörd och sitt vatten förorenat.  

Det marina livet i Stockholm är under ständig exploatering och måste hanteras med högsta 
försiktighet.  

Och sen är det dessutom jävligt töntigt att åka vattenskoter. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm arbetar för att förbjuda vattenskotrar i Stockholm Mälaren 
2. SSU Stockholm antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Facklig, SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Förbättra Spånga station 
Spånga-Bromsten S-förening 

Stockholm växer och det byggs nya bostäder i en hög takt. Detta gäller även i Spånga. En 
växande stad kräver god planering och extra angeläget för en stad för alla är så klart 
kollektivtrafiken. 

Spånga station är en av de stationer som enbart har en stationsentré. Enligt SL:s statistik från 
2018 anges att entrén till pendeln en vanlig vinter-vardag uppgår till strax under 9000 passager. 
Statistik från året efter visar ännu högre siffror. 

Enligt trafikförvaltningens riktlinjer för anläggande av ny stationsentré framgår att en ny 
bemannad entré ska vara samhällsekonomiskt motiverad ska antalet in- och utpassager uppgå till 
minst 4500 per dygn.  

En ny stadsdel i anslutning till pendelstationen 

Till nuvarande läge tillkommer inom kort ett stort antal resenärer. När Bromstensstaden är 
färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 2500 bostäder. 

Behov av en sekundäruppgång 

En sekundäruppgång vid perrongens andra sida med entréer från båda sidor av spåret skulle öka 
tillgängligheten, korta restiden och förbättra miljön på stationen för resenärerna. Dessutom skulle 
ytterligare en passage över eller under spåret ge fler promenadvägar mellan stadsdelens områden. 

Ny planering av busstation 

Redan för 30 år sedan konstaterade SL att Spånga station och bussterminalen behövde ett lyft. 
Sedan dess har inte mycket hänt. Busstationen som underdimensionerad, sliten och rörig. En 
genomtänkt plan för en bättre planerad busstation skulle göra trafiksituationen bättre för så väl 
resenärer som fotgängare och trafikanter. Detta kan med fördel göras i anslutning till arbetet med 
planering och genomförande av pendelstationen. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och skickar relevanta delar till 
regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige för beslut 
2. Stockholms partidistrikt opinionsbildar och driver på för att byggnation av en 
sekundäruppgång med entréer från båda sidor av spåret börjar byggas så snart som möjligt 
3. Stockholms partidistrikt opinionsbildar och driver på för en modern busstation vid Spånga 
station som underlättar för pendlare och bättre binder ihop tågstationen och centrum 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Spånga-Bromstens s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Gratis kollektivtrafik för alla barn och ungdomar 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

I Stockholm har vi en väl utbyggd kollektivtrafik och vi arbetar med att begränsa bilismen för 
miljöns skull. För en familj med flera barn kan de ständigt stigande priserna på SL-kort bli en stor 
utgift för att ge barnen möjlighet att själva ta sig till skolan och fritidsaktiviteter. Jag anser det en 
självklarhet att alla barn i Stockholm ska beredas samma rörelsefrihet samt att en familjaritet med 
kollektivtrafiken kommer hjälpa dessa barn att välja bort bil den dag de själva blir vuxna. 
 

Vi yrkar att 

1. kollektivtrafik ska vara gratis för alla barn och ungdomar under hela grundskolan. 
2. kollektivtrafik ska vara gratis för ungdomar under gymnasiet 
3. motionen skickas till regiongruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ingen ska tjäna pengar på en skitig stad 
Älvsjö s-förening 

Tänk er en stad där soptunnorna är tömda, gräset är klippt och marken är fri från skräp. Det är 
inte ett orealistiskt mål att sträva efter. Med dagens upphandlingar skapar vi incitament till 
företagen att tjäna pengar på just motsatsen. Med hårdare ställda krav så uppnår vi enbart sämre 
löner och villkor för dom som utför jobbet. Vi behöver ta tillbaka kontrollen över städningen och 
ge uppdrag till stadens egna förvaltningar att med samma omsorg som övrig verksamhet förvalta 
stadens ute rum.  

En del av utmaningen i upphandlingen av mark- och parkskötsel som stadens olika förvaltningar 
har är uppföljning. Det verktyg som används är främst Stockholms stad app ”Tyck till” där 
medborgare kan anmäla områden som inte har städats. Att gång på gång behöva anmäla överfulla 
soptunnor, eller markyta som inte städats, gör att en över tid slutar anmäla.  

En generell utmaning inom kommunens upphandlingar är att vinnaren av budgivningen är dom 
bolagen som är beredda att utföra arbetet för den lägsta kostnaden. Många upphandlingar slutar i 
nivå som knappt täcker lönekostnaderna. För att täcka dom låga anbuden behöver företagen vara 
kreativa så vinst kan betalas ut när verksamhetsåret är slut.  

Överfulla soptunnor, parkområden som varken klipps eller städas. Stockholmarna förtjänar 
bättre. 

Frågan vi måste ställa oss är, vill vi ha företag som tjänar pengar på en skräpigt stad? 

För mig är svaret självklart, ingen ska tjäna pengar på att strunta i städning. En ren stad är en 
trygg stad. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att överta mark- och parkskötsel i egen regi när 
avtalen löper ut. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Älvsjö s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Klimatpolitik för internationell solidaritet 
SSU 25+ 

Våra utsläpp här i Sverige har en direkt påverkan på levnadsvillkoren för människor i hela 
världen. Därför yrkar jag för att vi behöver klimatperspektiv i vårt arbete för internationell 
solidaritet. 

“Klimatförändringarnas konsekvenser som till exempel översvämningar, extremväder och höjda 
havsnivåer slår särskilt hårt mot de människor som lever i fattigdom. Samtidigt är det världens 
höginkomstländer som bär det stora ansvaret för klimatförändringarna.” 

Det är lätt att tänka att vi arbetar för ett hållbart samhälle här i Sverige, eller att vi är ett så litet 
land att vi inte har någon större påverkan. Men det är vi i höginkomstländer som driver på 
klimathotet och äventyrar levnadsvillkoren för människor runt hela världen. Trots att många 
länder fortfarande är kvar i sin tillväxt för att uppnå levnadsvillkor som vi har i Sverige idag så har 
vi högre utsläpp. Exempelvis har vi mer än dubbelt så höga utsläpp per capita än Indien. 

Klimathotet driver även människor på flykt. “År 2050 kommer det att finnas 200 miljoner 
miljöflyktingar i världen till följd av klimatförändringarna” 

Många människor har redan fått sina liv tagit ifrån dem på grund av klimathotet, medan våra liv 
är i princip oförändrade. 

Vår klimatpåverkan har en konkret innebörd för levnadsvillkoren för alla människor runtom i 
världen. Därför måste vi ha en internationellt solidarisk klimatpolitik som tar hänsyn till detta. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm föregår med gott exempel och eftersträvar att minska sin 
klimatpåverkan i all kommunal verksamhet 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att lyfta fram en internationellt solidarisk grundsyn 
i klimatfrågan 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D12  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Kollektivtrafik i egen regi 
SEKO-sossen 

Sekos medlemmar har länge drabbats hårt av offentliga upphandlingar när regioner handlar upp 
kollektivtrafiken. I Region Stockholm har kollektivtrafiken snart upphandlats i 20 år. 
Trafikförvaltningen SL är en beställarorganisation som upphandlar och följer upp upphandlad 
trafik. Ansvaret för kollektivtrafiken är splittrat mellan de upphandlade företagen och deras 
avtalsområden. Idag går skattepengar till de upphandlade företagens vinster, ledning och 
administration. De folkvalda politikerna som har det yttersta ansvaret för kollektivtrafiken har 
näst intill en obefintlig insyn i upphandlingsprocessen som helt sköts på tjänstemannanivå. Det 
här systemet har lett till att företag som lagt lägst anbud tenderar att vinna upphandlingar som i 
sin tur pressat arbetsvillkoren för personalen. Hösten 2017 bjöd Seko, Kommunal och Transport 
in representanter för de anställda samt de politiska partierna inom regionen till ett stormöte. På 
mötet lämnades ett stort antal vittnesmål från personalrepresentanterna. Det framkom en 
samstämmig bild av minskad trygghet med försämrade arbetsvillkor och neddragningar av 
personal. 

För några år sedan drabbades städarna på pendeltågen. När MTR vann upphandlingen av 
pendeltågstrafiken valde de att upphandla städningen men Reneriet som vann upphandlingen 
hade räknat fel och lagt ett för lågt anbud. Konsekvensen blev att 90 städare blev uppsagda. En 
annan upphandling är E20 avtalet där Tvärbanan, Saltsjöbanan och Roslagsbanan ingick. Arriva 
vann upphandlingen med ett anbud långt under konkurrenterna. Konduktörerna på Tvärbanan 
blev ersatta av betalstolpar, liksom vissa delar av Saltsjöbanan blivit av med ombordpersonal. 
Konsekvensen har blivit försämrad arbetsmiljö för förarna som fått ensamarbete. Under våren 
2020 då Roslagsbanan skulle upphandlas var det återigen priset framför kvalitén som avgjorde. 

Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion som inte borde åläggas privata aktörer att driva 
och ha ansvar för. Politiker som fattar beslut borde ha det yttersta arbetsgivaransvaret i stället för 
att lägga över ansvaret på arbetsmarknadens parter att lösa de konsekvenser som uppstår till följd 
av upphandling. Egen regi ger den rådighet, kontroll och långsiktighet som krävs för en robust 
kollektivtrafik för trafikanter och personal. Det är de anställda som ser till att verksamheten 
fungerar och regionen behöver inte gå omvägen via företag för att organisera upp verksamheten. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att regionen ska driva kollektivtrafiken i egen regi. 
2. Stockholms partidistrikt ställer sig bakom motionen och dess syfte och skickar den vidare till 
regionfullmäktigegruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SEKO-sossen Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D13  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Krossa bilismen! (med hjälp av cykelinfrastruktur) 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Inför förra ARSKen inkom en välskriven och intressant motion om att förbjuda bilismen i 
innerstan. Jag som vanligtvis kan beskrivas som en rabiat radikal yrkade avslag på motionen i sin 
helhet då jag inte tror det verkar realistiskt att förbjuda all biltrafik i ett enda svep, och eftersom 
jag är en renodlad socialdemokrat och ingenting annat så tycker jag man genom satsningar på 
utbyggd infrastruktur (reformer) ska åstadkomma ett samhälle där bilen används så lite som 
möjligt (vårt idealsamhälle), och inte via en radikal samhällsomvälvning. 

Den nuvarande majoriteten som styr våran älskade Stad är förjävlig, ända sedan trafikborgarrådet 
Daniel Helldén svek oss och började samarbeta med Moderaterna då Moderaterna lovade honom 
lite förenklat en miljözon. Resultatet är att vi har borgerlig politik men en miljözon på en av 
stockholms tidigare mest förorenade gator. Men om det är någonting Daniel Helldén ska ha en 
eloge för, så är det att han har förbättrat situationen för cyklister och möjligheten för 
cykelpendling i staden avsevärt. 

Efter andra världskrigets slut och den period av ökat välstånd som rådde i vårt land så blev cykeln 
bortprioriterad till förmån för bilen. När staden planerades och byggdes under rekordåren sågs 
cykeln som omodern till förmån för då det nya transportmedel som bilen var. Staden byggdes 
därför efter bilen och gav bilen stora delar av gatuutrymmet. Detta kan ses tydligt i byggen från 
den tiden. När Skärholmen byggdes på 60-talet så planerades det att varje familj i lägenhetshusen 
skulle ha tillgång till i snitt 1 ½ bil per familj, medans de boende i radhus och villor skulle ha 
tillgång till 2 bilar per familj. Efter dessa mått byggdes staden på den tiden. Under saneringen av 
Klarakvarteren och Norrmalm i Stockholm (se: Norrmalmsregleringen) så planerades den nya 
staden efter bilismen. Levande exempel på detta är bland annat Centralbron, Söderleden och 
Klaratunneln. 

I City/på Norrmalm planerades det att anläggas 30000 parkeringsplatser i totalt 20 parkeringshus, 
för att underlätta för besökande och folk som arbetade inom området. Kort och gott byggdes på 
denna tid hela staden för bilen. Fler och fler slutade cykla då bilen blev billigare och prioriterades 
helt och hållet i trafikmiljön. De som inte åkte bil skulle utnyttja tunnelbanan som samtidigt 
byggdes för att kunna riva den spårväg som fanns i staden, för att ge mer av gatuutrymmet till 
bilar. 

Problemet med bilismen är inte endast de lokala miljöproblem som den för med sig i form av 
luftföroreningar; avgaser och förhöjda partikelnivåer, som vi bland annat ser på Hornsgatan som 
under våren 2017 hade sämre luftkvalité än Peking, eller dess bidragande till de globala 
miljöproblemen. Det problem som drabbar oss mest är att bilen är otroligt ineffektiv. På snitt 
sitter det 1,5 personer i en bil, som tar på en väg upp bra mycket större yta än om personen ifråga 
hade åkt kollektivt eller cyklat. Detta blir ett problem i en stad som Stockholm där befolkningen 
ökar och det blir tydligt att det inte är hållbart att bilen får ta upp den plats den gör. 

Sedan 1987 då cykeltrafiken i Stockholm var på sin bottennivå har den dagliga cykeltrafiken tills 
idag mer än tredubblats. Detta har inte skett av en slump utan till en följd av medvetna 
investeringar och satsningar på cykeltrafiken.Hur lockar man någon ovan cyklist att börja cykla? 
Är det att låta dem cykla bland bilarna på en 6-filig väg med en hastighetsbegränsning på 50 
km/t? Nej, såklart inte, knappast någon känner sig bekväm att tvingas cykla i blandtrafik i ett sånt 
scenario. Långholmsgatan är ett exempel på en hårt trafikerad innerstadsgata med stor betydelse 
för både bil och cykeltrafiken. Gatan utgör en länk mellan Västerbron och Liljeholmsbron och är 



därför en viktig länk mellan Innerstad och förort. Innan 2014 hade biltrafiken här 6 filer totalt, 
där cykeltrafiken var hänvisad till att cykla bland bilarna på en gata med en hastighetsbegränsning 
av 50 km/t. Situationer som denna är ett typiskt exempel på hur man inte får folk att välja cykeln 
som transportmedel, när man helt enkelt tvingar ut cyklister att dela utrymme med bilarna vilket 
på en gata som Långholmsgatan inte är trafiksäkert eller får någon cyklist att känna sig säker eller 
lockad till ett annars överlägset val av transport. Idag har man däremot tagit bort ett körfält från 
bilarna i varje riktning och byggt breda cykelbanor på vardera sida av gatan. Jag skulle rada upp 
tiotals exempel på ställen i staden där ordentlig cykelinfrastruktur har byggts, men tänker att ni får 
klara er med detta. När sammanhängande nät finns för cyklister så de bekvämt och smärtfritt kan 
ta sig fram så blir cykeln mer lockande. 

När vi tänker cykelstäder idag så tänker nog de flesta på Amsterdam och Köpenhamn. Varför 
cyklar man där? Är det för att båda städerna är fria från backar och eländig terräng? Delvis 
kanske, men snarare handlar det om att man i båda städerna har en medveten vision om att 
cykeln är ett självklart trafikslag som ska prioriteras över bilismen. Cykelstaden amsterdam t.ex 
har inte alltid varit Cykelstaden amsterdam. Efter andra världskriget blev bilen likt i Sverige 
populär i Nederländerna och städerna byggdes om efter bilismen. Amsterdam fick snabbt 
uppleva stora trafikproblem, trots det att så mycket som möjligt av gatuytan användes av bilar 
som möjligt. I en plan från 1965 så planerades till och med att asfaltera flera kanaler som staden 
är känd för för att göra mer plats för bilar. Den ständiga satsningen på bilismen visade sig dock 
vara ohållbar och fick rätt jobbiga konsekvenser. 

1971 dog 3000 människor per år i Nederländerna till följd av bilolyckor, varav 450 stycken av 
dessa var barn. Politikerna i städer som Amsterdam började så småningom försöka hitta en 
lösning till det hela och skapade planer på radikalt bygga om staden för att prioritera hållbara 
färdmedel som cykel och kollektivtrafik till förmån för biltrafiken. Och idag, så är Amsterdam 
nog den stad som är kändast i världen för den utbredda cyklism som råder. Samma sak går att 
göra i Sverige, det handlar bara om att man måste ha viljan att göra radikala förändringar, att ta 
utrymme från biltrafiken och ge den till ett annat transportmedel. 

Det kommer alltid finnas människor beroende av bilen för att klara av sitt liv inom den 
förutsägbara framtiden. Vare sig det är hantverkaren, den funktionsnedsatte, den äldre, eller vem 
det nu är som inte kan praktiskt åka kollektivt eller cykla. Varför förbättrar vi inte trafikmiljön för 
de som inte kan välja bort bilen, genom att befria dem som kör bil i onödan och sätter dem i 
tunnelbanevagnen, på bussen och på en cykel?Stockholm Stads egna undersökningar visar på att 
bor du närmare än 15 kilometer från Centralstationen, och ska pendla från ditt hem dit i 
rusningstid så går det i regel snabbare med cykel än med bil i rusningstrafik. Utöver detta har över 
80% av stockholmsborna mindre än 30 minuter cykelavstånd till sin arbetsplats. Detta visar på att 
cykelfrågan inte är någon hobby för innerstadseliten som köper cyklar för tiotals tusen och har 
speciella cykelkläder. Cykla är någonting nästan alla kan göra till skillnad från bilen som du ska ha 
körkort till och som kostar tusentals kronor per månad i drift. Finns dessutom en väl utbyggd 
cykelpool som tidigare fanns i Stockholm så kostar det endast några hundralappar per säsong att 
ha tillgång till en cykelpool. 

En cykel är inte alltid heller just en cykel med 2 hjul, en sadel och styre. Det finns lastcyklar där 
barn och övrigt gods kan transporteras i, det finns elcyklar, det finns armcyklar, el-armcyklar för 
folk i rullstol, listan kan göras lång. När vi bygger ut cykelinfrastrukturen prioriteras alla, inte 
enbart de som har råd med den ekonomiska börda som en bil innebär. 

Här kommer i alla fall Daniel Helldén in i bilden. Under hans tid som trafikborgarråd har han 
gjort mer för att locka folk ut ur sina bilar och på cyklar än någon annan gjort. Detta genom 
bland annat förbättringar på flertalet cykelbanor och regeländringar som bland gjort det möjlig att 
cykla mot körriktningen på enkelriktade gator. Om vi har som ambition att mota bort den 
ohållbara massbilismen ur Stockholm måste vi på allvar presentera radikala förändringar mot den 
som gör cyklingen attraktiv, så att man från punkt A till punkt B kan cykla och utan något större 



problem. Det handlar om förändringar som halkbekämpning vintertid, det handlar om att 
cykelparkeringar ska finnas där man kan ladda en elcykel, och inte behöva oroa sig för stöld, det 
handlar om breda cykelbanor så lastcyklar kan framföras utan problem, och det handlar om att 
skydda cyklister från annan trafik och ge dem företräde i bland annat korsningar.Hur lockar man 
någon ovan cyklist att börja cykla? Är det att låta dem cykla bland bilarna på en 6-filig väg med en 
hastighetsbegränsning på 50 km/t? Nej, såklart inte, knappast någon känner sig bekväm att 
tvingas cykla i blandtrafik i ett sånt scenario. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en trafikpolitik där gatuutrymmet byggs om till 
förmån för cyklister, gående och kollektivtrafik på bekostnad av bilismen. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att fler kommunala cykelgarage ska byggas med 
övervakning, och i allmänhet fler säkra cykelparkeringar. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D14  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Mag-Lev-Tåg 
Hedberg, Per 

Vad är ett MagLevTåg. Det är tåg som svävar fram med hjälp av Magnetisk. Levitation och på så 
vis inte har något motstånd mot banan. MagLevTåg: 

• Möjliggör farter mellan 600 - 1000 km/h. 

• Är ingen outforskad, oanvänd, teknik. B la investerar Hamburg i en bana för MagLevTåg. 

• Är tysta. Det möjliggör bansträckningar nära tätorter. 

• Banan byggs på pyloner. Det ger fri passage för människor och djur.  

• Klarar skarpa kurvor och backar. Det innebär att man kan runda känsliga områden. Det 
passar Sveriges kullriga topografi. 

• Accelererar snabbt och bromsar hårt. Det möjliggör många stopp längs banan. 

• Har 99 procentig tidspassning. I princip alla tåg kommer i tid då de går på en separat bana 
skild från övrig tågtrafik. 

• Konkurrerar med inrikesflyget och andra trafiksätt. Tågen går i princip i flygfart, det gör 
restiden väldigt kort.  

• Är ekonomiskt konkurrenskraftiga. Banan kan byggas med en effektiv byggteknik. Den 
motståndslösa framfarten ger ett lågt slitage vilket bidrar till låga driftskostnader. 

MagLev Tågen är överlägsna dagens snabbtåg. Därför är det viktigt att Sverige satsar på 
framtidens tåg. 
 

Jag yrkar att 

1. Kungsholmens s-förening verkar för att innehållet i motionstexten blir verklighet, antar 
motionen som sin egen och tillsänder den Stockholms partidistrikt  
2. Stockholms partidistrikt verkar för att innehållet i motionstexten blir verklighet, antar 
motionen som sin egen och tillsänder den Socialdemokratiska partikongressen 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D15  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Naturresursskatt 
Hedberg, Per 

Glesbygdskommunerna lämnar ifrån sig vindkraft, vattenkraft, malm och skog, men får ingen 
direkt ersättning för det. Glesbygdskommunerna måste kompenseras ekonomiskt för de 
naturresurser som utvinns. Det är en rättvisefråga. 

I dagsläget upplever jag att skattemedel framför allt inkommer från storstadskommuner där 
invånarna har goda inkomster. Det kanske mest typiska exemplet i Stockholms län är Danderyds 
kommun. Det gör att dessa kommuner har en god ekonomi som ger goda förutsättningar att 
erbjuda skola, sjukvård osv. 

Skatteutjämningssystemet verkar inte omfördela ekonomiska resurser i tillräcklig omfattning för 
att förbättra glesbygdskommunernas ekonomiska förutsättningar. Glesbygdskommunerna har 
ofta en högre kommunalskatt än storstadskommunerna. Glesbygdskommunerna har svårt att 
finansiera skola och sjukvård och andra satsningar som exempelvis idrottsverksamhet. 

I glesbygdskommunerna hämtas naturresurser i form av malm, skog, älvar, vind. Alla dessa 
naturresurser används framför allt i tätorter men väldigt lite av värdet från dessa naturresurser 
kommer glesbygdskommunerna tillgodo. Därför förespråkar jag en skatt som tas ut på olika uttag 
av naturresurser som vattenkraft. Naturresurskatten medel skall tillgodogöras 
glesbygdskommunerna. 

Glesbygdskommunernas ekonomi borde kunna förbättras i sådan omfattning att de kan få en 
mycket god ekonomi med låg kommunalskatt. God kommunal service. Bra skola och sjukvård 
etc. Det borde öka glesbygdskommunernas attraktionskraft vilket kan vara en del att bromsa 
inflyttningen till storstadsregionerna. 
 

Jag yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att innehållet i motionstexten blir verklighet, antar 
motionen som sin egen och tillsänder den Socialdemokratiska partikongressen 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D16  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
När gator och torg stals | Alfons-löftet 
SSK 

Vad tänker du när du hör “urbana gator”? Tänker du på breda gångvägar där uteserveringar eller 
annan företagsamhet kan sträcka ut sin verksamhet hur långt ut som helst på vägen? 
Bondemarknader mitt på vägen? Småbarnsfamiljer som kan promenera hur fritt som helst? Få 
antal körvägar för en utbredd kollektivtrafik? Eller tänker du på dagens realitet? En till fyra 
körfiler med parkeringsplatser på vardera sida. När en väl antar frågan om bilism så kan en 
snabbt märka av att privata personbilar tar en allt för stor plats för att kunna vara hållbara. Skulle 
man färgkoda alla platser som en oskyddad trafikant kan befinna sig på och inte, så ser man 
snabbt hur majoriteten av staden är gjord för bilar och inte människor. Det enda sättet för dig att 
inta dessa offentliga platserna är om du köper dig själv ett motordrivet fordon. Gator och torg 
var en gång en plats för oss att hänga, dricka, äta, shoppa, socialisera - med andra ord - leva våra 
liv. Så hur kunde vi komma till ett stadie där vi inte ens längre kan se radikalismen bakom att våra 
gator nu inte är en plats för människor? 

Roligt nog så började det med våra mor- och farföräldrar. Bilindustrin var inte intresserade av att 
ändra uppfattningen bland den redan uppvuxna befolkningen som hade ett förakt mot 
personbilar och dess industri. Istället lobbade bilindustrin för att skolelever ska “kolla åt båda 
hållen innan de korsar vägen”. Vi har skolats in till att tro att vägarna ägs av bilar. Således kan vi 
härleda denna produktion av samtycke till bilindustrins organiserade lobbande. En extremt liten 
minoritet som använde sitt välstånd för att motverka den majoritet som ville se fler regleringar på 
personbilar i städer. En skam för den demokratiska viljan. Vi kan med detta säga att staden är 
byggd efter korporationer och inte folket. Bilinnehavet har med åren alltid ökat där vi nu är på så 
höga siffror som 369 bilar per 1000 invånare. För hela Länet blir det 399 bilar per 1000 invånare. 
Inte konstigt då att parkeringsytor tar upp hela 20 procent av stadens yta och 50 procent av ytan 
går till vägbanor för blandad trafik. Cykelbanor ligger under fyra procent och bussfiler samt 
busshållplatser knappt två procent. Medan vi stadsbor måste rätta oss in i ledet för 
koldioxidutsläpp, buller och förlusten av tillgängliga offentliga områden, så får höginkomsttagare 
plats i gröna och lugna fastigheter bortom denna extremism. Pandemin har även så visat på alla 
de rupturer i strukturerna. När isoleringen var på sin höjd så var det tydligt att den kollektiva 
hållningen inte längre finns. Automatiseringen av våra gator har gjort vår tid på trottoarer till en 
tillfällig obekvämlighet där vi försöker ta oss bort så snabbt som möjligt och inte socialisera med 
våra medmänniskor. Även så blir problemet mer komplicerat när hela bostadsområden måste tas 
bort för att göra plats åt vägar för fordon och parkeringsytor. En lösning på detta problem kan 
vara att lära sig från Spaniens koncept om “Superblocks” som visat sig var en urban succé 
gällande samhällsplanering. Borgarna arbetar i motsatt riktning. Vi ska möta dem hårt mot hårt. 
Vi tar tillbaka gator och torg. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att kraftigt minska bilismen i Stockholm stad. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att fasa ut privat bilkörning i Stockholm stads 
centrala delar. 
3. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att omvandla vägar för bilkörning i centrala 
Stockholm Stad till gångvägar, cykelbanor och kollektivtrafik. 
4. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att utreda möjligheterna om att implementera 
“Superblocks” i Stockholm Stad. 



 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D17  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Sluta avverka skyddsvärd skog 
SSU Kontakt, SSU Lucidor, SSU Stockholm 

Bevarandet av skogen är essentiellt för att bromsa såväl klimatförändringarna som artdöden. Vi är 
många som är överens om att skövlingen i Amazonas medför fruktansvärda konsekvenser. Men 
inte lika många är medvetna om att Sverige faktiskt har skövlat en större andel skog än man gjort 
i Amazonas – och att det svenska skogsbruket är långt ifrån hållbart. 

Av skogsbolagen blir vi ofta matade med ”sanningar” om att vi har mer än skog än någonsin i 
Sverige. Tyvärr stämmer inte detta. Vi har lärt oss att Sverige är täckt av skogen - men 
verkligheten är att stora delar av den svenska naturskogen byts ut mot trädplantage. När 
naturskog byts ut mot trädplantage försvinner nästan all biologisk mångfald. Variationsrika 
skogar blir till täta virkesåkrar av samma art och ålder för att kunna göra maximal vinst – men 
konsekvenserna av detta ohållbara skogsbruk är kolossala. Följande är bara tre exempel: 

Skogar och våtmarker som lämnas i fred är kolsänkor som lagrar växthusgaser i marken. Om 
skogen skövlas släpps dessa växthusgaser ut vilket påskyndar klimatkrisen.  

Tidigare artrika ekosystem, som är betydligt mer motståndskraftiga mot klimatförändringar, 
skövlas och blir till trädplantage som har mycket svårare att stå emot bränder, stormar eller 
insektsangrepp.  

Känsliga lavrika renbetesmarker som brukats av samer i generationer avverkas. Detta utgör ett 
enormt hot för den samiska renskötseln men även för de naturliga ekosystemen. 

För att kunna vända den negativa utvecklingen behövs en aktiv skogspolitik och flera 
lagändringar: 

Skogsvårdslagen behöver ligga under miljöbalken för att skogen ska omfattas av samma regelverk 
som andra verksamheter med miljöpåverkan. Att skogsvårdslagen inte har varit underordnad 
miljöbalken har lett till att värdefull skog kunnat skövlats utan någon som helst 
miljökonsekvensbeskrivning innan. Något som krävs för att till exempel sätta upp ett 
vindkraftverk – men alltså inte för att avverka skyddsvärd skog.  

Inventeringen av arter inför avverkning behöver göras obligatorisk, för att säkerställa att man inte 
mister särskilt skyddsvärd skog.  

Skövling av så kallad naturskog ska förbjudas, alltså skog som återfått flera av de egenskaper som 
karaktäriserar en urskog.  

Samebyar ska ges vetorätt att stoppa avverkningar i Sápmi eftersom markerna förvaltats av urfolk 
sedan urminnes tider.  

Slopa Sveaskogs avkastningskrav  

Det av staten ägda Sveaskog äger en betydande del av svensk skog och har idag ett krav på sig att 
gå med ekonomisk vinst. Vilket inte alls är synonymt med att exempelvis värna den biologiska 
mångfalden. Därför borde Sveaskog istället ges ett särskilt uppdrag som grundar sig i miljömålen 
för levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver att skogsvårdslagen ska ligga under miljöbalken. 



2. Socialdemokraterna i Stockholm driver att inventeringar av arter ska vara obligatoriska före 
skogsavverkning.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm driver att skövling av naturskog förbjuds.  
4. Socialdemokraterna i Stockholm driver att en vetorätt för samebyar i Sápmi införs gällande 
skogsavverkning. 
5. Socialdemokraterna i Stockholm driver att Sveaskog ges ett särskilt beslutat samhällsuppdrag 
kopplat till miljömålen för levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.  
6. Socialdemokraterna i Stockholm driver att Sveaskogs avkastningskrav slopas.  
7. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 
8. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas nästkommande partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Kontakt, SSU Lucidor, SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D18  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Sopsortering - en plikt 
SSU 25+ 

Att sortera sina sopor är en plikt. Ändå finns vidt skilda förutsättningar för att sortera, även inom 
Stockholm. Någon kan ha sopsortering i kvarteret, med behållare för grovsopor, batterier och 
mycket mer. Någon annan kan behöva gå flera kilometer med sina sopor, bara för att deras 
glödlampor ska hänvisas till närmaste återvinningscentral. 

Vad har detta för följd? Det ökar vårt beroende av bilism i vår stad. Det bidrar också till höjda 
trösklar för att sopsortera korrekt - något essentiellt om vi ska kunna ta tillvara på våra resurser. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan att lokala sopstationer ska ta emot fler typer av sopor 
2. Socialdemokraterna driver frågan att inrätta insamlingsplatser för grovsopor som är tillgängliga 
med cykel eller gång 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D19  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
SSU Kontakt, SSU Lucidor, SSU Stockholm 
SSU Lucidor, SSU Kontakt, SSU Stockholm 

I en rapport som Chalmers tekniska högskola i Göteborg tog fram 2016 (Kamb et. al) konstateras 
det att flygets påverkan på klimatet är stor och dessutom ökande för rika länder som Sverige. 
Rapportens beräkningar visar på en 61-procentig ökning av utsläppen från svenska invånares 
internationella flygresor mellan 1990 och 2014.  

Flygets påverkan på klimatet är ohållbar. Fossila bränslen bidrar i hög grad till flygets katastrofala 
konsekvenser för klimatet, men att ställa om till biobränslen är tyvärr inte heller en hållbar 
lösning. Detta eftersom en ökad användning av biobränslen inte är möjlig utan en storskalig 
avskogning – som i sin tur skulle leda till enorma koldioxidutsläpp och skada den biologisk 
mångfalden djupt. Eftersom vi i själva verket behöver bekämpa såväl avskogning som 
förbränning av fossila bränslen är alltså biobränslen inte ett rimligt alternativ.  

Men även om vi trots allt skulle lyckas få fram ett hållbart bränsle till flyget så kvarstår de så 
kallade höghöjdseffekterna som flyget skapar. I rapporten från Chalmers konstaterar man att det 
finns en stor osäkerhet gällande hur omfattande höghöjdseffekterna är, men samtidigt menar man 
följande: ”På hög höjd har framför allt utsläpp av kväveoxider, kondensstrimmor och 
flyginducerad molnighet betydande effekter på klimatet” (Kamb et. al 2016). Många befarar 
dessutom att dessa effekter är långt värre än vad vi hittills räknat med.  

För att hålla oss inom vår kvarvarande koldioxidbudget måste vi genomföra drastiska åtgärder. 
Att i det läget behålla affärs- och turistflyget skulle tvinga andra sektorer att genomföra än mer 
drastiska åtgärder. 

Men att förbjuda flyget anses av många fortfarande som ett ytterst kontroversiellt förslag. Värt att 
påminnas om är dock att det för en stor del av världens befolkning i praktiken redan är omöjligt 
att flyga – eftersom man är för fattig för att ha den möjligheten. Ett flygförbud skulle därför 
endast innebära att de som hittills har varit tillräckligt rika för att resa på ett ohållbart sätt inte 
längre kommer att ha den möjligheten. Till skillnad från skattemedel skulle ett förbud hindra 
samtliga att flyga – inte bara de fattigaste. 

En vanlig kritik mot förbud, regleringar och liknande är att dessa förslag grundar sig i en 
teknikpessimism. Men ett flygförbud skulle tvärtom främja att ny teknik och innovation 
implementeras på rätt sätt. 

Covid-vaccinet är ett intressant exempel på detta. En enorm smittspridning skulle varit djupt 
ohållbar för vårt samhälle. Med den vetskapen var vår lösning på problemet inte att fortsätta som 
vanligt för att kunna bibehålla ekonomisk tillväxt – utan att förändra och anpassa vårt samhälle 
för att hindra viruset. I skrivande stund har de första doserna av coronavaccinet levererats och 
det är de mest utsatta grupperna som ges möjligheten att vaccinera sig först. Detta är ett utmärkt 
exempel på hur innovation kan implementeras i vårt samhälle. 

Men i flygdebatten anser flera av de så kallade teknikoptimisterna att vi ska fortsätta med vårt 
ohållbara beteende som vanligt och vänta in innovationen. Jag är ytterst tacksam att 
teknikoptimisterna inte fick styra vår pandemistrategi utan att vi tvärtom vidtog dramatiska 
åtgärder 

från början och därefter väntade in innovationen. På samma sätt borde vi vidta nödvändiga 
åtgärder gällande flyget idag och införa ett hållbart flyg den dagen det faktiskt är ett reellt 
alternativ. 



Men givetvis finns det viktiga undantag – som till exempel medicinska skäl eller besök hos 
anhöriga i avlägsna länder – där flygresor bör tillåtas. 

Källor:  

Kamb et al. 2016. Klimatpåverkan från svenska befolkningens internationella flygresor.   

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/240574/240574.pdf (Hämtad 6 januari 
2021) 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver att nöjes- och affärsflyg förbjuds.  
2. Socialdemokraterna i Stockholm driver att flygresor endast ska tillåtas i undantagsfall.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  
4. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas nästkommande partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Lucidor, SSU Kontakt, SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D20  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stockholm – en cykelstad 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 

Cykeln är ett fantastiskt transportmedel. Snabbt, billigt och miljövänligt kan man röra sig genom 
staden. Desto fler som cyklar, desto mindre belastning blir det på kollektivtrafiken och 
bilvägarna. Med andra ord borde det vara högsta prioritet att göra Stockholm mer cykelvänligt.  

Tyvärr lämnar den blågröna majoritetens nya cykelprogram mycket att önska. Socialdemokraterna 
har nu ett tillfälle att profilera sig som det cykelvänliga partiet. Partiet borde därför motionera om 
att cykeltrafiken ska prioriteras i den framtida stadsplaneringen och att särskilt stadsbyggnads-, 
trafik- och stadsdelsförvaltningarna ska arbeta för att främja cyklandet i vår stad. Det är särskilt 
viktigt att snöröjningen fungerar för cykelbanorna. 

På så sätt kan Stockholm bli både grönare och trevligare – för alla. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för en utveckling av Stockholms cykelinfrastruktur i enlighet 
med motionens anda. 
2. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D21  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Sänkt avgift i Stockholms kollektivtrafik 
SEKO-sossen, Fackliga utskottet 

Den 4 januari 2022 fortsätter Region Stockholm och Stockholms lokaltrafik med de tidigare 
bestämda successiva avgiftshöjningarna och denna gång höjs avgiften med 20 kronor till 970 
kronor i månaden för en vanlig resenär. Att betala uppemot tusen kronor i avgift varje månad för 
att åka med kollektivtrafiken kan argumenteras för att vara ett lågt pris i jämförelse med andra 
städer i Sverige och världen och i förhållande till den trafik som görs tillgänglig för den enskilda 
resenären. Men i den privatekonomiska plånboken och den praktiska vardagen betyder sådana 
argument ganska lite. 

De socioekonomiska faktorerna gör sig påminda i SL-systemet där andelen så kallad plankning, 
alltså resande utan giltig biljett, är som högst i de fattigaste ytterstadsområdena åt alla väderstreck 
i Stockholm samt vid universitetsstationerna såsom Flemingsberg och Universitetet. Ett uttryck 
för Stockholms klassamhälle och sociala förhållanden. Samhället kan svara på olika sätt och idag 
åtgärdas problemet av den borgerliga majoriteten i Region Stockholm av fler ordningsvakter.  

Den socialdemokratiska samhällssynen vill istället se problemet från dess grund. Om målet är ett 
demokratiskt och socialt samhälle måste det också finnas idéer för hur man tillgängliggör staden 
för alla stadens invånare. Ett naturligt svar, om människors problem med avgiften är att den är 
för hög, borde vara att sänka avgiften. I en stad som ska finnas till för alla stockholmare är 
diskussionen om avgiftens nivå i det gemensamma resandet viktig, om inte avgörande. 
 

Vi yrkar att 

1. målet med SL-taxan är att successivt sänka avgiften. 
2. den avgiftsfinansierade delen av kollektivtrafiken inte får överstiga 50%.  
3. den skattefinansierade delen av kollektivtrafiken på sikt ska överstiga 50% och successivt öka. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SEKO-sossen, Fackliga utskottet 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D22  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Tvärförbindelse södertörn, nej tack 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Väg 259 är idag en riktig skitväg att köra på. Med ytterst varierande standard när den ändrar 
karaktär från att vara en vanlig väg genom ett villaområde till landsväg så är det en ofta 
ködrabbad, rätt eländig väg att köra på. Vägen är just nu som grädde på moset en av Stockholms 
mest olycksdrabbade vägar. 

Vägen har dock hög betydelse för öst-väst transporter i Södra Stockholmsregionen och länkar 
samman Botkyrka, Huddinge och Haninge kommuner samt stora vältrafikerade vägar som E4an, 
Huddingevägen och Nynäsvägen.  

För att råda bot på problemen som vägen har idag har Trafikverket fått i uppdrag att bygga en ny 
sträckning längs de 2 mil som väg 259 består av, detta kallas så fint Tvärförbindelse Södertörn. 
Trafikverkets plan är att bygga en motorled som plöjer genom landskapet och där protesterna var 
för stora för konsekvenserna som vägen för med sig; extra buller, avgaser och allmän 
miljöförstörelse ska trafiken läggas i en tunnel istället. 

Trafikverket motiverar bygget med bland annat att Sverige har antagit nollvisionen för antalet 
döda i trafiken. Utöver det så motiveras bygget med: “Tvärförbindelsen gynnar hållbara 
transportalternativ som kollektivtrafik, cykel och sjöfart, samtidigt som naturreservaten 
skyddas...” och “Tvärförbindelse Södertörn ska bli ett säkert trafikstråk för alla trafikanter, ha två 
körfält i vardera riktningen och vara mötesfri. Den separata gång- och cykelvägen är väl skyddad 
från övrig trafik. Hela snacket om att byggnationen av en motorled gynnar hållbara 
transportalternativ är ett luftslott. När man bygger en mötesfri motorväg med 4 till 6 filer är det 
inte hållbara transportalternativ som gång, cykel eller kollektiva färdmedel som prioriteras, utan 
det är privatbilismen. Samtidigt som bilarna får en ny fin tunnel rakt igenom 
Flemingsbergsskogen så ska cyklister och gående (samma trafikanter som tvärförbindelsen ska 
gynna?) tvingas till en omväg via Huddinge centrum på flera kilometer. 

Intressant är också att trafikverket nämner att en ny tvärförbindelse skulle underlätta för 
sjöfarten. Vilken sjöfart menar trafikverket? Gotlandsbåtarna som man tar med bilen på, eller är 
kanske tanken man ska cykla de dryga fyra mil från gotlandsbåtarna för att utnyttja 
Tvärförbindelse Södertörns eminenta cykelbana? Eller är det kanske vägfärjan mellan Ekerö och 
Slagsta som trafikverket menar gynnas? Vägfärjan som används i stort sett uteslutande av bilister 
som ska ta sig mellan Ekerö och fastlandet? 

Forskning har flertalet gånger visat att byggnationen av nya vägar inte minskar biltrafiken, utan 
ökar den. Exempel på detta kan t.ex vara Los Angeles i USA som har ett väl utbyggt 
motorvägsnät kring och genom staden, men som trots det har enorma problem med köer.  

Trafikverkets egna analyser pekar på exakt samma sak. När vägen är byggd kommer trafiken på 
sträckan vara 50000 bilar/dygn år 2045. Jämför det att trafikverket beräknar 13000 bilar/dygn 
kommer använda den nuvarande sträckningen om tvärförbindelse södertörn inte byggs. Utöver 
detta så beräknar trafikverket att tvärförbindelsen endast blir lönsam om trafiken ökar, men 
trafikverket har själva uttalat sig att biltrafiken måste minska om Sverige ska nå våra uppsatta 
klimatmål.  

När vi samtidigt vet att bilismen måste minska för att klara av våra klimatmål så går inte detta 
ihop. Lösningen bör därför rimligen vara att öka standarden på vägen som finns idag för att 
motverka olyckor och prioritera hållbara färdmedel - på riktigt. Detta genom eventuella bussfiler 



för att underlätta för busstrafiken, samt att bygga bättre Gång-cykelbanor och även säkrare 
passager för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen istället för att 
prioritera bilismen genom ett motorvägsbygge till. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm antar ställningen att planeringen och byggnationen av 
Tvärförbindelse Södertörn bör stoppas 
2. Väg 259 får standardhöjande åtgärder som minskar olyckor och som bättre separerar olika 
trafikslag 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D23  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Vegansk mat i offentlig verksamhet 
SSU 25+ 

Många skolor, och andra delar av offentlig verksamhet har idag bristfälliga utbud av specialkost 
och tar inte klimatet i beaktning i deras menyer. 

Därför bör de regleras till att alltid ha veganska alternativ tillhanda. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan att vegansk mat ska erbjudas som ordinarie alternativ i all 
offentlig verksamhet 
2. SSU 25+ antar motionen som sin egen 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
4. Socialdemokraterna i Stockolms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D24  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
För hållbart klimat och arbetsliv 
Hässelby Villastad s-förening 

I Socialdemokratiska föreningen Reformisternas reformprogram för En ny grön giv Grön 
reformism kapitel 7 skrivs: 

”Två akuta samhällsutmaningar definierar vår samtid: Klimatkrisen och de växande klyftorna. 
Reformisternas program går ut på att formulera en socialdemokratisk politik som på allvar tar itu 
med dem båda. Det långsiktiga målet är ett jämlikt samhälle och en ekonomisk utveckling som 
håller sig inom vår planets ekologiska gränser,” 

Sverige har sedan ett trettiotal år den snabbaste växande ekonomiska ojämlikheten i Europa. 
Arbetslösheten är på högsta nivån efter efterkrigstiden trots att företag går med rekordstora 
vinster. Den nu nödvändiga omställningen pga klimatkrisen kräver många nya yrken med nya 
kunskaper. Transporter, elproduktion, matproduktion för att bara nämna några områden som 
kommer att behöva göra en 100% omställning. Sverige måste nu skapa bred och varierad 
utbildning för att sörja för den kompetens omställningen kräver. Vidare behövs en grundlig 
kartläggning av arbetslösas möjligheter för att rikta utbildningsinsatserna rätt och därmed skapa 
jobb åt även de som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Utbildningarna bör ges på de 
största språken , dvs svenska, engelska, arabiska och somaliska. 

I reformisternas reformprogram  En ny grön giv står ”En framgångsrik politik bygger på ett 
nyktert erkännande av utmaningarnas omfattning. Vi är inte betjänta av skönmålning. 
Forskningens budskap är kristallklart: För att undvika allvarliga konsekvenser måste den globala 
uppvärmningen begränsas så nära 1,5 grader som möjligt.! 

”En rättvis omställning måste utgå från människors olika förutsättningar. Politikens uppgift är att 
förändra förutsättningarna – inte moralisera. Det här angreppssättet skiljer sig från högerns sätt 
att individualisera klimatkrisen. Klimatkrisen är ett samhälleligt, strukturellt problem och måste 
därför lösas gemensamt.”Reformisternas sammanfattning av reformen: 

• Skärp klimatmålen. Netto nollutsläpp för inhemska utsläpp bör uppnås 2035. 

• Etablera en statlig investeringsbank för finansiering av omställning, grön nyindustrialisering 
och nybyggnation. 

• Fördela omställningens kostnader rättvist. Inför en klimatvärnskatt och en grön arvs- och 
gåvoskatt. 

• Upprätta en ny enhet under statsministern för samordning av statens omställningspolitik. 

• Driv på omställningen genom nya sektorsvisa mål, riktade styrmedel och strikta miljö- och 
klimatkrav vid offentlig upphandling.  

• Förbjud försäljning av fossila bränslen senast år 2035. Förändra lagstiftning och praxis så 
att investeringar och offentlig samhällsplanering följer klimatmålen, samt fasa ut subventioner 
som motverkar klimatmålen. 

• Upprätta en nationell plan för uppskalning av Bio-CCS/CCS och minusutsläpp, inklusive 
finansiering och regelverk. Tillvarata jord- och skogsbrukets möjligheter att bidra till klimatmålen. 

• Inför kompletterande mål för konsumtionsbaserade utsläpp med sikte på netto nollutsläpp 
2045. Utforma en rättvis strategi för att nå målet. 



• Verka för klimattullar i EU och att EU:s klimatmål också skärps i linje med 1,5-
gradersmålet.  

• Inför tydliga mål och stärkta styrmedel för cirkulär ekonomi. Målet med en grön 
omställning är ett jämlikt samhälle och en ekonomisk utveckling som håller sig inom vår planets 
ekologiska gränser.Hässelby Villastads socialdemokratiska föreningen stöder Reformisternas 
klimatprogram som de kallar En grön ny giv och kan läsas i Reformisternas reformprogram 2021 
under rubriken 7. Grön reformism.  Programmet är heltäckande och omfattar rena klimatmål, 
ekonomi,  industri, arbetsmarknad och den biologiska mångfalden. Reformprogrammet har sin 
utgångspunkt i de största utsläppskategorierna och har 73 reformer där beskrivna områden 
hänger ihop och är finansierade i detalj de tre första åren. Målet är att Sverige behöver vara 
klimatneutralt 2035 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C. Vi i den rika världen 
måste ta vårt ansvar för att uppnå Parisavtalet. Politiken måste vara modig att våga ta beslut för 
att inte klimatet ska kollapsa. En statlig investeringsbank bör inrättas för att satsa på grön teknik. 
Vi behöver skapa lagar för att stoppa fortsatta utsläpp, vilket innebär omställning för industri, 
trafik, sjöfart, jord-och skogsbruk och energiindustrin. Den stora omställningen för att nå 
klimatmålen kommer att skapa mellan 150 000 - 200 000 nya arbeten. För detta krävs en 
målmedveten och stark satsning på utbildning som bör ha tydlig inriktning på de som idag är 
arbetslösa.Reformisternas sammanfattning av reformen: 

• Skärp klimatmålen. Netto nollutsläpp för inhemska utsläpp bör uppnås 2035. 

• Etablera en statlig investeringsbank för finansiering av omställning, grön nyindustrialisering 
och nybyggnation. 

• Fördela omställni 
 

Vi yrkar att 

1. årsmötet stödjer Reformisternas klimatprogram En grön ny giv. 
2. årsmötet yrkar att den omfattande och nödvändiga utbildningssatsningen för reformen också 
lägger stor vikt på att arbetslösa innefattas. 
3. Stockholms arbetarekommun driver frågorna vidare till inom partiet; riksdag, region och 
kommun. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: D. Hållbarhet/Miljö/Trafik 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mattias Vepsä, Anders Göransson 

 
Motion D25  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stöd inhemsk produktion av halvledare 
Älvsjö s-förening 

Halvledare är en komponent i mikrochip, som finns i varje telefon, dator, hushållsapparat och 
batterier till elfordon. I och med digitaliseringen så har beroendet av halvledare accelererat och 
halvledare kan nästan definieras som en strategisk råvara. Under Corona-pandemin har en stor 
halvledarbrist uppstått, vilket slår hårt mot många industrier. Fordonsindustrin lider extra mycket 
och fabriker har blivit tvungna att stoppa sina produktioner. Värre kan det bli framöver då 
branschen kommer att behöva 3-4 gånger fler halvledare på en femårsperiod. Halvledarbristen 
slår även mot omställningen då komponenten ingår i all typ av energialstrande system inom vind, 
sol och vatten. 

Idag sker tillverkningen av halvledare av stora aktörer i främst Taiwan, Kina, sydkorea och USA, 
och då många industrier inklusive försvarsindustrin är helt beroende av halvledare så har bristen 
blivit en säkerhetspolitisk fråga. EU-kommissionen har även insett vad bristen på halvledare ger 
för konsekvenser och har satt målet att EU ska bli självförsörjande på viktiga komponenter. Man 
har dock fastnat kring vilken inriktning man vill ha, om det är de stora chiptillverkarna som man 
ska förlita sig på eller jobba mer diversifierat med långt fler aktörer i olika storlekar. Här kan 
Sverige bidra med diversifieringen. 

1998 var planerna för svensk halvledarindustri ambitiösa. Då satt regeringen i förhandlingar med 
amerikanska Atmel som ville bygga en halvledarfabrik i Sandviken för åtta miljarder kronor. Det 
är dags att återuppta de ambitiösa planerna. Scania, Bofors, Ericsson och Volvo är exempel på 
företag som har avtal med asiatiska tillverkare av halvledare samtidigt som det finns potential i 
unga svenska halvledarbolag som söker finansiering av internationella riskkapitalbolag. Låt oss ge 
våra svenska företag och aktörer det stöd de behöver från staten för att trygga sveriges 
försörjning av halvledare. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan om att Sverige ska vara självförsörjande på halvledare 
2. Socialdemokraterna driver frågan om att ha svensk tillverkning av halvledare 
3. Socialdemokraterna driver frågan om att svenska aktörer ges goda förutsättningar till 
tillverkning av halvledare 
4. motionen översänds till riksdagsbänken 
5. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Älvsjö s-förening 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Thomas Hammarberg, Adnan Bozkurt 

 
Motion E1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
När freden kommer | Mandela-löftet 
SSK 

Svensk vapenexport är idag på skyhöga nivåer och högst för hela 2000- och 2010-talet. Exporten 
till antalet har ökat markant med åren. Det högsta antalet var under 2013 där Sverige exporterade 
krigsmateriel till totalt 66 länder. Våra tio största importörer av svensk krigsmateriel är: Förenade 
arabemiraten, USA, Brasilien, Pakistan, Ungern, Tyskland, Tjeckien, Nederländerna, Indien och 
Norge. År 2011 var det år vi exporterade som allra mest till odemokratiska länder under förra 
deceniet. Efter flera år av minskad export till ofria länder så är Sverige nu på de högsta nivåerna 
någonsin som överstiger 16 000 miljoner kronor.  

Svensk vapenexport visar även en verklighet om hur värdelöst svenskt bistånd egentligen är. 
Istället för att prioritera fattigdomsbekämpning och utvecklingsarbete så prioriteras istället militär 
upprustning. Det är så illa att varje krona som går till bistånd så läggs ytterligare 13 kronor på 
militär upprustning. Ingen överraskning då att Sverige har valt att godkänna länder för 
vapenexport som prioriterar upprustning före ett tillgodoseende av basala behov som vatten, 
sanitet och sjukvård. 

Idag finns det totalt ca. 185 företag inom krigsmaterielindustrin. Ungefär 60 bolag är inte ens 
aktiva exportörer. På toppen finner vi Saab AB som utan jämförelse är den största exportören i 
Sverige. Även om det idag finns en relativt sträng lagstiftning i Sverige så är den fortfarande vag 
nog för att kunna begränsa industrin från att exportera materiel till krigförande länder och 
utvecklingsländer. Det är inte rimligt att vapenexport accepteras enbart i syfte om att säkra svensk 
säkerhet och intressen, det är minst sagt en egoistisk och imperialistisk politik. Att det finns 
lagstiftning som förbjuder exportering till krigförande länder, länder i risk till att dras in i väpnad 
konflikt och länder som kränker mänskliga rättigheter betyder ingenting. Sverige är trots allt en 
stor exportör till allt som verkar vara förbjudet. Säkerligen kan en tolkning av “säkerhet och 
intressen” vara en avgörande del i att göra undantag i processen av att godkänna länder för 
exportering. 

Det går inte att ha någon form av fred om vapenexport fortfarande är en del av världens 
industrier. Därför måste vi allt snabbare takt arbeta för att kraftigt minska vapenexporten till en 
punkt där den totalt förbjuds. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att successivt minska svensk export av vapen och 
krigsmateriel. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att minskningen av svensk export av vapen och 
krigsmateriel leder till eventuellt upphör av svensk export av vapen och krigsmateriel. 
3. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egna. 
4. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till Socialdemokratiska Arbetarepartiet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: E. Internationellt/EU/Migration 
Arbetsgrupp styrelsen:  Thomas Hammarberg, Adnan Bozkurt 

 
Motion E2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Totalstopp för kärnvapen 
STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm 

Fakta talar för att mänskligheten och vår planet hotas av de mer än 15 000 kärnvapen som 
Moskva och Washington förfogar över. De har ungefär lika många vapen var och har dem 
utplacerade över delar av världen. Kärnvapenprov kan nu ske digitalt och märks därför mindre. 
Det finns nu en överenskommelse mellan Moskva och Washington att demontera 4 600 
kärnvapen. För trettio år sen hade de över 70 000 kärnvapen, så antalet går att begränsa. Men nu 
är det modernare vapen med ännu större förstörelseförmåga. Några hundra kärnvapen finns 
också bland de övriga sju kärnvapenmakterna: Storbritannien, Frankrike, Kina, Israel, Indien, 
Pakistan och Nordkorea. Övriga mer än 180 medlemsstater i FN anser att den humanitära 
dimensionen av skräck, risk för nukleär vinter och hundratusentals döda som resultat av en enda 
sprängning talar för en kriminalisering av detta vapenslag. FN’s domstol i Haag beslutade redan 
1980 att förbjuda alla kärnvapen med hänvising till mänskligheten överlevnad. Detta är möjligt på 
samma sätt som det internationella samfundet lyckats förbjuda biologiska och kemiska 
stridsmedel, minor och klusterbomber. Folkrätten som Sverige hittills drivit framgångsrikt talar 
för denna möjlighet även för det farligaste av alla vapen, nämligen kärnvapen. ”Det finns inga 
vinnare i ett kärnvapenkrig”. Detta uttalade Ronald Reagan och Michael Gorbatjov gemensamt 
1987. INF-avtalet om skrotning av amerikanska och sovjetiska/ryska medeldistansvapen ingicks 
därefter. 2019 sa USA’s dåvarande president Donald Trump upp INF-avtalet, som Reagan och 
Gorbatjov hade slutit 1987. Men i februari 2021 har Vladimir Putin och Joe Biden 
överenskommit om en förlängning med fem år av NPT, avtalet som innebär både ickespridning 
och nedrustning av kärnvapen. 

Sverige har tyvärr halkat efter i arbetet för att förbjuda kärnvapen. Det duger inte att vara 
observatör i den konvention för att stoppa kärnvapen som trätt i kraft i FN, när 50 stater 
ratificerat konventionen. I motsats till partikongressens beslut 2017 och 2021 har vi legat lågt i 
genomgenomförandet av 2017 års FN-konvention för ett totalförbud av kärnvapen, TPNW, som 
nu genomförs av FN när femtio medlemsstater inklusive Österrike ratificerat denna FN-
konvention i slutet av 2020. Sverige har signerat TPNW, FN konventionen för ett totalförbud av 
kärnvapen, men inte ratificerat konventionen, utan deltagit som observatör. Stockholms-
initiativet med 16 regeringar inleddes av Margot Wallström i juni 2019 med både kärnvapen- och 
icke-kärnvapenstater, för nedrustning av kärnvapen. Ann Linde har aktivt deltagit i de möten som 
16 statsgruppen hållit inför NPT översynskonferens, som skulle hållits 2020, men uppskjutits. 
Den svenska regeringen har också 2020 beslutat inrätta ett särskilt svenskt kompetenscentrum vid 
Institutionen för Freds- och Konfliktforskning, Uppsala. Universitet. Hela 80 procent av Sveriges 
befolkning vill att kärnvapen förbjuds. Det beslutade 2021 års partikongress i Göteborg. Det 
finns inga argument att återgå till tiden före Inga Thorssons och Alva Myrdals arbete för 
kärnvapenförbud. Sedan USA och Ryssland 2021 avtalat om fortsatt nedrustning av kärnvapen 
kan regeringen tydligt visa sitt och Sveriges engagemang för ett totalförbud av kärnvapen. 
 

Vi yrkar att 

1. Vi föreslår Socialdemokrater i Stockholm att kräva 
- att Sverige åter blir ledande i nedrustningsarbetet 
- att regeringen verkar för att ratificera FNs konvention för totalstopp för kärnvapen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 



STS Bromma-Kungsholmen, STS Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Angående stadgar och arbetsrutiner kring valsedlar 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 

Föreningsverksamhet har sina glädjesidor och sina andra sidor också. Vi medlemmar i 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna förenas av en dröm om ett samhälle där jämlikhet råder och 
alla människors rätt till goda förutsättningar att växa. 

Jag tror många känner igen sig i glädjen över gemenskapen och lusten att samtala om hur vi vill 
att målen ska utformas konkret för att skapa ett bättre samhälle. 

Självklart hoppas många av oss på att få våra kamraters förtroende att företräda våra föreningar 
och vårt parti i olika politiska församlingar. 

Självklart kan inte den drömmen uppfyllas för alla; så långa listor och så många platser finns bara 
inte. 

Men det finns några otydligheter i stadgarna som kanske kan behöva förtydligas. 

Enligt hävd, sägs det, får du inte vara anställd av partidistriktet (AK) eller som politisk sekreterare 
och samtidigt ha politiska uppdrag. 

I partiets stadgar har jag inte hittat något sådant och det tycks vara olika från AK/PD till 
AK/PD? Det vore bra om det kunde förtydligas i stadgarna.  

I stadgarna för Stockholms partidistrikt framgår att PD har rätt att utse någon som får ingå i såväl 
region- som kommunfullmäktigegruppens s-föreningar och likaledes dess styrelse (för att 
upprätthålla info-flödet PD <->fullmäktigegrupp). Det naturliga är att kommunsekreteraren är 
den som upprätthåller denna funktion. Som ansvarig under styrelsen har kommunsekreteraren 
tilldelats valbar plats på både listan till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 

Däremot är det inte självklart att kommunsekreteraren placeras på annan lista än på den som 
gäller den krets som hen tillhör. Särskilt viktigt blir en sådan regel för de kretsar som har väldigt 
få valbara  platser. Det borde enligt min mening var en huvudregel att kommunsekreteraren 
placeras på den lista som gäller vederbörandes hemmakrets. 

Mot bakgrunden av dessa funderingar kom jag till slutsatsen att det vore bättre för alla om 
reglerna för vem som är valbar och för inplaceringen av kommunsekreteraren klargörs i 
partidistriktets stadgar. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt godtar motionen 
2. distriktsstyrelsen får i uppdrag att revidera distriktets stadgar utifrån frågeställningarna i 
motionen och presentera resultatet för repskapet och partiet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Artikel 19 i barnkonvention måste implementeras inom barnboxning 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

I FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen en människa som inte fyllt arton år, 
barnkonvention trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 2020. 

Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta 
skyddsnätet när övriga lagar inte räcker till. 

Artikel 19 i barnkonventionen lyder som följande: “Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt 
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.” 

Eftersom artikeln nu anses vara en del av svensk lag betyder det att denna artikel måste skydda 
barn enligt svensk lag och att denna artikel kan användas i lagliga sammanhang då ett barn vill 
kräva sina rättigheter. 

Enligt Unicef blir tusentals barn misshandlade i Sverige varje år, och antalet stiger stadigt. I 
Sverige finns ett lagstadgat skydd mot våld mot barn t.ex. så var 1979 Sverige först i världen med 
att förbjuda aga, men det finns fortfarande områden då svensk lag inte skyddar barn från att 
utsättas för fysiskt våld.  

T.ex. får barn utsättas för lättare misshandel om barnet ger sitt samtycke till detta. 

Enligt svensk lag kan vissa handlingar som är förbjudna bli tillåtna, om ett samtycke råder. Det är 
T.ex. förbjudet att piska en människa men det blir tillåtet om den piskade gett sitt samtycke till 
det. 

Barn kan i de flesta fall inte ge samtycke då de inte är myndiga, det är t.ex. förbjudet för en 
femtonåring att ha sex med en fjortonåring, och fjortonåringen kan inte upphäva det förbudet 
genom att ge sitt samtycke. Ett barn kan även inte samtycka till om den ska eller inte ska vara 
med på ett skolfoto, detta måste vårdnadshavaren göra. 

Det finns ett område där barn får ge samtycke. I Sverige får barn ge samtycke till att själva bli 
misshandlade. Detta gäller endast ringa misshandel, men dessa annars olagliga våldsamma 
handlingar blir lagliga om ett barn ger sitt samtycke till dem. Med andra ord om en fjortonåring 
vill ha sex med en femtonåring så får den inte det, men om den vill bli misshandlad av samma 
femtonåring så får den det. 

Om ett barn börjar träna på en av Sveriges boxningsklubbar anses det att barnet automatiskt ger 
sitt samtycke till att utsättas för misshandel. Barnet får även rätt att misshandla andra barn inom 
idrotten. Här gäller alltså inte artikel 19 i barnkonventionen. 

För att ett samtycke ska göra en gärning tillåten krävs bland annat att den samtyckande har 
förmåga att inse innebörden av gärningen. Det kan vara en uppenbar tanke att många barn i 
yngre åldrar inte kan förstå de fysiska och psykiska skadorna våldet inom boxning kan leda till.  

När barn boxas är slag mot huvudet tillåtna, barnen tränas i muskelstyrka och i teknisk skicklighet 
för att så effektivt som möjligt kunna skada sin motståndare, slag mot huvudet premieras särskilt 
högt. Dessa slag mot huvudet övas i så kallad sparring där barn flera dagar i veckan slår mot 
varandras huvuden som ett sätt att öva inför matcher. Det huvudskydd som används har vid 
upprepade test av läkare visat sig ge effektivt skydd mot ytliga skador som skrapskador mot öron 
eller uppslaget ögonbryn, men inget skydd mot skador mot hjärnan. Snarare tvärtom verkar 
huvudskyddet ge en ökad gungningseffekt som gör att hjärnan kastas fram och tillbaka hårdare 



inne i kraniet. Att barn beskriver lättare huvudvärk efter sparringar är inte ovanligt. Barn får 
endast tävla i boxning i så kallad diplomboxning. Diplomboxning är en mildare form av matcher, 
man får t.ex. inte bete sig “skrämmande”, man får inte utöva allt för brutalt våld och matcherna 
avbryts snabbare om någon blir skadad. Men vid diplomboxning är slag mot huvudet mycket 
vanliga och det förekommer att matcher avbryts och stoppas, alltså förekommer skador. Faktum 
är att risken att barn ska drabbas av skallskador ä...Tidigare har man trott att hjärnskakning leder 
till skador som man lätt kan upptäcka inom några timmar och som en läkare kan avgöra hur lång 
tid skadan varar. Det vet man nu, inte stämmer. Man har dels upptäckt att, när ett barn nickar en 
fotboll, ett antal gånger och inte visar symptom på hjärnskakning, kan den lida av 
koncentrationssvårigheter och minnesförlust under minst ett par dagar efter nickandet. Man har 
även upptäckt att skador som uppstår vid upprepade hjärnskakningar, när hjärnan inte är fullt 
utvecklad leder till skador som är svåra att upptäcka men som orsakar ålderssjukdomar som 
demens upp till femtio år efter hjärnskakningen. Därför har man t.ex. i USA redan förbjudit små 
barn att nicka fotbollar, och i Sverige diskuteras det om att införa ett liknande förbud.  

Lagen som gör att boxning blir lagligt och inte räknas och anmäls som våldsbrott är för att ringa 
misshandel, är lagligt om alla parter inblandade samtycker. Däremot är barnaga, i alla dess former, 
vare sig barnet vill det eller inte, olagligt. Detta betyder då att individer under 18 år inte kan 
samtycka till aga, och inte deras vårdnadshavare heller, för då skulle de kunna godkänna sin egen 
barnaga. Den ringa misshandel som utförs i boxningsringar mot barn ses som helt acceptabel och 
laglig. När grov misshandel utförs mot barnen som är med behandlas inte det som ett 
misshandelsärende utan leder oftast endast till en varning inom sporten eller att man förlorar 
matchen.Tidigare har man trott att hjärnskakning leder till skador som man lätt kan upptäcka 
inom några timmar och som en läkare kan avgöra hur lång tid skadan varar. Det vet man nu, inte 
stämmer. Man har dels upptäckt att, när ett barn nickar en fotboll, ett ant 
 

Vi yrkar att 

1. boxningsklubbar ska vara skyldiga att informera deltagaren om de skador boxningssporten kan 
leda till 
2. informationen om boxningens skadeverkningar ska utformas av den statliga hälsomyndigheten  
3. enligt barnkonventionen som blivit lagstiftad, så ska barn inte kunna ge medgivande till sin 
egen misshandel 
4. slag mot huvudet inte ska vara tillåtna inom boxningen i Sverige, fram tills dess att man fyllt 
arton 
5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Begränsa möjligheterna att låta politiskt hantverk bli till en vara på en marknad 
Katarina Västra s-förening 

Politiskt arbete vilar på allmänhetens förtroende. Detta förtroende minskar om det blir uppenbart 
att personer med några aktiva år i politiskt arbete på hög nivå snabbt kan flytta över till välbetalda 
konsultjobb, t ex vid regeringsskiften. En karenstid och även ämnesrestriktioner kom till 2018 för 
statsråd och statssekreterare. Men det är en betydligt större grupp personer som arbetat i politiskt 
har möjligheter att sälja tillgång till sina kontaktnät, kännedom om sakförhållanden, och 
kunskaper om hur politiska frågor kan drivas och förslag kan påverkas inför viktiga beslut. Det är 
viktigt för allmänhetens tilltro till demokratin och det politiska beslutsfattandet att det finns en 
tydlig reglering för hur politiker och politiskt sakkunniga kan arbeta för privata intressen efter att 
de lämnat sin anställning eller sitt uppdrag inom det offentliga. De företag och organisationer 
som är kunder ställer ofta krav på tystnadsplikt helt enligt marknadens villkor. Detta är olikt det 
sätt som organisationer i många år genom kommittéarbete i utredningar och som företrädare för 
intressenter har tillfört väsentliga aspekter i det politiska arbetet. Det senare helt öppet till skillnad 
från den alltmer förekommande lobbyismen som sker utan insyn. 
 

Vi yrkar att 

1. en utredning tillsätts om det behövs ytterligare reglering karenstid och andra begränsningar 
som kan behövas för att minska risken att det uppkommer intressekonflikter som kan skada 
förtroendet för den politiska processen eller skada allmänintresset när politiskt sakkunniga lämnar 
uppdrag för att verka inom privat sektor 
2. partidistriktet i Stockholm ställer sig bakom motionen och dess syfte och skickar motionen 
vidare till riksdagsgrupp 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Katarina Västra s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Begränsa möjligheterna att låta politiskt inflytande bli en handelsvara 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 

Politiskt arbete vilar på allmänhetens förtroende. Detta förtroende minskar om det blir uppenbart 
att personer med några aktiva år i politiskt arbete på hög nivå snabbt kan flytta över till välbetalda 
konsultjobb, till exempel vid regeringsskiften. En karenstid med ämnesrestriktioner kom för 
statsråd och statssekreterare 2018. En betydligt större grupp personer som arbetat politiskt har 
möjligheter att sälja tillgång till sina kontaktnät, kännedom om sakförhållanden och kunskaper 
om hur politiska frågor kan drivas och förslag kan påverkas inför viktiga beslut.   

Det är viktigt för allmänhetens tilltro till demokratin och det politiska beslutsfattandet att det 
finns en tydlig reglering för hur politiker och politiskt sakkunniga kan arbeta för privata intressen 
efter att de lämnat sin anställning eller sitt uppdrag inom det offentliga. Allmänheten måste kunna 
lita på att privata intressen inte kan köpa sig otillbörligt inflytande. De företag och organisationer 
som är kunder ställer ofta krav på tystnadsplikt helt enligt marknadens villkor. Detta är olikt det 
sätt som organisationer i många år genom kommittéarbete i utredningar och som företrädare för 
intressen har tillfört väsentliga aspekter i det politiska arbetet. Det senare sker helt öppet till 
skillnad från den alltmera förekommande lobbyismen som ofta sker utan insyn. 
 

Vi yrkar att 

1. en utredning tillsätts för att se över behovet av ytterligare reglering för att skydda 
allmänintresset när politiker och politiskt sakkunniga lämnar uppdrag för att verka inom privat 
sektor.  
2. partidistriktet i Stockholm ställer sig bakom motionen och dess syfte och skickar motionen 
vidare till riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Begränsa politiskt inflytande o lobbyism 
Traneberg-Ålsten-Bromma - TÅB S-kvinnor 

Politiskt arbete vilar på allmänhetens förtroende. Detta förtroende minskar om det blir uppenbart 
att personer med några aktiva år i politiskt arbete på hög nivå snabbt kan flytta över till välbetalda 
konsultjobb, till exempel vid regeringsskiften. En karenstid och med ämnesrestriktioner kom för 
statsråd och statssekreterare 2018. En betydligt större grupp personer som arbetat politiskt och 
har möjligheter att sälja tillgång till sina kontaktnät, kännedom om sakförhållanden och 
kunskaper om hur politiska frågor kan drivas och förslag kan påverkas inför viktiga beslut.  Det 
är viktigt för allmänhetens tilltro till demokratin och det politiska beslutsfattandet att det finns en 
tydlig reglering för hur politiker och politiskt sakkunniga kan arbeta för privata intressen efter att 
de lämnat sin anställning eller sitt uppdrag inom det offentliga. Allmänheten måste kunna lita på 
att privata intressen inte kan köpa sig otillbörligt inflytande. De företag och organisationer som är 
kunder ställer ofta krav på tystnadsplikt helt enligt marknadens villkor. Detta är olikt det sätt som 
organisationer i många år genom kommittéarbete i utredningar och som företrädare för intressen 
har tillfört väsentliga aspekter i det politiska arbetet. Det senare sker helt öppet till skillnad från 
den alltmera förekommande lobbyismen som ofta sker utan insyn. 
 

Vi yrkar att 

1. en utredning tillsätts för att se över behovet av ytterligare reglering för att skydda 
allmänintresset när politiskt sakkunniga lämnar uppdrag för att verka inom privat sektor 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Traneberg-Ålsten-Bromma - TÅB S-kvinnor 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Demokrati och samhället 
Handels-Sossen, Fackliga utskottet 

Det är inte lätt att växa upp i dagens samhälle. Kraven på våra egna kunskaper ökar och du ska 
hela tiden vara ditt eget uppslagsverk och kunna allt. Kraven ställs på individen har ansvaret för 
kompetensutvecklingen för att kunna matcha framtidens jobb. Därmed lever vi i ett samhälle 
som styrs av allt hårdare krav, politik och idéer som vi båda gillar och ogillar. 

I Sverige har vi stora möjligheter att få vara med och påverka olika typer av beslut och det är ju 
otroligt bra. Men för att kunna göra det behöver du kunskap om hur samhället och demokratin 
fungerar. Vilka bestämmer i olika frågor? Vart vänder jag mig om jag vill påverka ett beslut? Hur 
går det till? Det är otroligt viktigt för oss som individer och som invånare, för oss som tar del av 
samhällets resurser att ha grundläggande kunskaper. Hur ska vi annars kunna påverka vår vardag 
och vårt arbetsliv?  

Vi ser att denna kunskap bör inkluderas tidigt och vi ser skolsystemet som en aktiv utförare. Men 
det går inte att enbart förlita sig på skolan. Vi menar att demokratin måste vara aktuell och vara 
inkluderande för att möta en gemensam samhällssyn och utveckla det gemensamma. I mångt och 
mycket handlar även demokrati om att förstå och att våga ta ansvar.  

Om vi inte tar i denna fråga ökar tendenserna att ”jag tycker att lagen är fel så då gäller den inte 
mig”. Vi har på senare år sett flera exempel där folk anser att beslut demokratiskt antagna 
ifrågasätts.  

Här kan vi bidra till ett aktivt folkrörelsearbete som också främjar processen framåt. Demokrati 
måste alltid vinnas igen, kännas modern och vara inkluderande. 
 

Vi yrkar att 

1. vi aktivt jobbar med demokratifrågorna i motionens anda. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Handels-Sossen, Fackliga utskottet 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ett självständigt (S)tockholm stad 
SSU Wasastan 

Vårt partidistrikt är ett av Sveriges modigaste partidistrikt såväl politiskt som organisatoriskt. Hit 
strömmar medlemmar och möts av en mer progressiv politik jämfört med andra delar av partiet. 
Vi driver på bland annat viktiga förslag som en anständig migrationspolitik, en expansiv 
finanspolitik och en klassmedveten kulturpolitik. 

Utöver den progressiva politiken lever folkrörelsen i Stockholms stad. Medlemmarna kan på 
daglig basis ta del av partiet och rörelsen. Listan över vad som gör oss till stolta medlemmar i 
Stockholms Arbetarekommun kan göras lång. Det är viktigt att alla bidragande orsaker till detta 
får höras och stoltseras med i våra kommunikationskanaler till våra medlemmar och väljare. 
Därför är det av yttersta vikt att arbetarekommunen har egna sociala medier. Idag delar vi 
Facebook-sida och Instagram-konto med vårt granndistrikt Stockholms Län. Detta försvårar våra 
möjligheter att lyfta fram Stockholms stads politik, vår folkrörelse och våra företrädare 
självständigt. Det är heller ingen hemlighet att våra två partidistrikt i flera sakpolitiska frågor står 
en bra bit ifrån varandra vilket ytterligare stärker behovet.  

Behovet av egna sociala medie-kanaler för Stockholm Stad blev påtagligt inför och på 
partikongressen, när vissa politiska frågor som delegationen drev (och vann!) inte kunde 
kommuniceras ut på våra sociala medier.  

Vi föreslår därför representantskapet 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms stads partidistrikts sociala medier helt och hållet separeras från Stockholms Län 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
SSU Wasastan 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Försvara friheten i Sverige. 
Hässelby Villastad s-förening 

I många länder i världen utmanas idag grundläggande demokratiska institutioner. Och det handlar 
inte bara om allmänt kverulerande, utom om högst reella hot mot grundläggande friheter. 

Vi talar inte här om diktaturer, utan om processer i länder inom EU, USA och andra stater som 
påstår sig vara fria och ha fria val. Och där regeringarna inte tillsatts genom militära kupper, utan 
genom fria val. 

Dock finns nu en rad hot mot vårt fria samhälle. Hot som vi inte bara kan avfärda som om de 
vore avlägsna från vårt land. Vad vi begriper, existerar idag krafter inom vårt land som skulle 
kunna ställa till väldigt svåra förhållanden, om de kom till makten. 

Några exempel: 

Fria val hotas av politisk populism och rasism. Själva valprocessen undermineras, rösträtten 
försöker man inskränka på olika sätt. 

Oberoende rättsväsen står under hot om politisering. Det handlar om att jurister avkrävs 
lojalitetsförklaringar mot politiska krafter och inte mot upprätthållandet av landets lagar. 

Fria, okommersiella media ställs under kontroll eller massakreras av tvång om annonsfinansiering. 
Utan opartisk och saklig rapportering i de stora medierna, riskeras en enorm minskning av vanliga 
människors möjlighet att kunna orientera sig om vad som händer i landet och annorstädes. 

Medborgerliga rättigheter villkoras med lojalitet mot rådande system. Alltså ett pass är enbart 
garanterat den som är med den styrande politiska kraften och alltså inte alls säker för exempelvis 
oppositionella krafter. 

Alla de ovan nämnda utmaningarna mot det demokratiska samhället existerar i dagens läge i 
länder där demokrati är rådande. Men där demokratin riskerar att förvandlas till något helt annat. 
Om inte krafter mobiliseras och strukturer skapas, för att garantera demokratiska 
beslutsstrukturer. 

Vi Socialdemokrater måste se till att åtgärder genomförs som sätter stopp för att denna 
utveckling ens kan bli möjlig i Sverige. 

Hässelby villastads S-förening yrkar att Socialdemokraterna i Stockholm, i Stockholms Region 
och i riksdagen verkar för: 
 

Vi yrkar att 

1. tillsammans med andra demokratiska krafter arbeta på olika sätt för att garantera 
upprätthållande av grundläggande friheter i Sverige. 
2. på alla sätt motverka politiska förslag som inskränker grundläggande demokratiska rättigheter. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Gör om valsystemet till de socialdemokratiska kongresserna 
Älvsjö s-förening 

Till den socialdemokratiska kongressen 2021 sände Stockholms partidistrikt 35 ombud. Betydligt 
fler var nominerade, underlaget för att utse ombuden var brett och det var intressant och 
glädjande att det fanns så många välmeriterade, kloka och förtroendeingivande medlemmar att 
välja på. 

När det gäller fastställande av listor inför allmänna val finns en policy som valberedningen har att 
iaktta där bl a följande regler är uppställda: 

- att principen om varannan kvinna, man ska gälla 

- valberedningen ska eftersträva en god blandning av erfarenheter, kompetenser och politiska 
profiler bland de valbara kandidaterna. 

- valberedningen ska eftersträva att det bland alla kandidater på valbar plats finns en representativ 
sammansättning avseende ålder (framförallt unga och ålderspensionärer), bakgrund, bostadsort 
och andra relevanta faktorer. Särskilt viktigt är att säkerställa att vi bibehåller åtminstone samma 
andel valbara kandidater med utomnordisk bakgrund som idag. 

Det är bra och välgrundade regler för att säkerställa att det kommer in personer med skilda 
kompetenser och erfarenheter som kan tas tillvara och som säkrar att så breda medlems- och 
väljargruppers intressen som möjligt tillkännages och tillgodoses. 

När det kommer till val av ombud till vår egen kongress kan dessa goda principer inte tillgodoses 
på grund av att vi som medlemmar har ett så smalt underlag att prioritera på. Anledningen är 
systemet att vi bara får rösta på ombud i vår egen krets. Det innebär att vissa kretsar bara har 3-4 
ombud att rösta på. Det säger sig självt att det är omöjligt att ens försöka bry sig om breda 
prioriteringar då. 

Stockholms alla kongressombud representerar hela Stockholms partidistrikt och inte bara en smal 
krets av distriktet. Det finns alltså dubbla anledningar att ändra reglerna så att alla medlemmar får 
rösta på samtliga ombud som ska representera vårt partidistrikt på socialdemokraternas 
kongresser. Först då kan vi fullt ut följa prioriteringsordningen om ålder, kön, bakgrund, 
bostadsort, utomnordisk, osv. Och först då kan vi känna att delegationen i sin helhet 
representerar hela Stockholms medlemskår och ombuden har tryggheten att de har hela 
medlemskåren bakom sig. 
 

Vi yrkar att 

1. valsystemet till de socialdemokratiska kongresserna görs om så att alla medlemmar har rätt att 
rösta på alla ombud i den för varje tillfälle aktuella delegationen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Älvsjö s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Inkludera alla kön i list-processerna 
HBTs Stockholm 

Inför valet 1994 införde Socialdemokraterna principen om ”varannan damernas”, alltså att på alla 
listor till allmänna val skulle vara varannan person vara man och varannan vara kvinna. Detta för 
att säkerställa en mer jämställd representation mellan könen i våra parlament. Systemet har 
fungerat bra, det har ökat jämställdheten inom politiken i stort och säkerställt att kvinnlig 
kompetens fått ta utrymme.  

I skrivande stund har vi precis avslutat listprocesserna inför valet 2022. När vi ska ta listorna 
inför valet 2026 kommer det ha gått över 30 år sedan principen om varannan damernas infördes. 
Under dessa 30 år har också synen på kön utvecklats. Människor har fått en större frihet i att 
uttrycka sin könsidentitet. Icke-binär, alltså personer identifierar sig verkan som man eller kvinna, 
utan både och, mitt emellan, som ett annat kön eller som inget kön, har fått chansen att ta plats i 
det offentliga rummet. Att kön är mer än man och kvinna behöver även vi inom 
Socialdemokraterna ta hänsyn till i våra processer. Som våra list-processer ser ut idag lämnar de 
inte utrymme för personer men en icke-binär könsidentitet att ta plats på våra listor. Samtidigt 
behöver vi säkerställa att kvinnor inte tappar representation. Kvinnor intresse ska inte ställas mot 
icke-binäras utan vi behöver hitta system som kan lyfta båda dessa grupper till ökad makt och 
representation. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm till listprocesserna inför valet 2026 tar fram principer för hur 
icke-binär ska kunna inkluderas i systemet med ”varannan damernas” 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att partiet centralt tar fram principer för hur icke-
binära ska kunna inkluderas i systemet med ”varannan damernas”  
3. principerna utformas så att kvinnor inte riskerar att tappa representation 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Integrationsåtgärder mot våld 
STS Stockholm 

Det är väl bekant att segregerade områden i Sveriges större städer existerar och att 
grovkriminalitet med skjutningar och knarkuppgörelser äger rum i långt större utsträckning i 
dessa områden än i andra. Polisen därvidlag har uttalat sig i dagspressen om behovet av 
preventiva insatser i dessa områden.  

Det som kännetecknar segregerade områden är att människor, särskilt ungdomar, som bor där är 
exkluderade från kontakter med människor som har föräldrar med svenska som modersmål. 
Självrespekt kräver en ömsesidighet i relationer. Självrespekt motverkar intresset för att leva 
kriminellt. 
 

Vi yrkar att 

1. som tillägg till 34-punkters programmet, eller som separat punkt, att justiedepartementets 
integrationsminister i samarbete med de berörda städernas lokala föreningar m fl, öppet 
undersöker och uppmuntrar nätverk som överskrider stadsdelsgränser för att åstadkomma  
utbyte i kultur, idrott, gröna initiativ, mm.  
2. officiellt erkännande av bra resultat tas fram nästa år eller i 2023 med prisutdelning så långt 
möjligt åtminstone i alla större städer (Stockholm, Göteborg, Malmö). 
3. Vi föreslår följande integrationsåtgärder mot våld 
- att kurser i ungdomsledarskap prioriteras med syfte att påverka samhället positivt med hjälp av 
skolor och av föreningar såsom Rädda Barnen m fl 
-att framgångsrika resultat uppmärksammas och belönas 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
STS Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F12  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Lotterna 
SSU Lucidor, SSU Kontakt, SSU Stockholm 

I Sverige är det olagligt att sälja lotter på kredit. Detta med anledning av risken för att det kan ge 
förödande konsekvenser för redan utsatta, då deltagare frestas att spela långt över  sin 
ekonomiska förmåga och därigenom ådrar sig stora skulder. (1)  

Socialdemokraterna, och gissningsvis även SSU, ser allvarligt på att människor spelar bort  sina 
pengar och partiet har under de senaste åren drivit en beundransvärt hård politisk linje,  där man 
verkat för ytterligare regleringar av den svenska spelmarknaden. Men solidariteten  verkar ta slut 
där pengarna tar vid. Socialdemokraternas och SSU:s gemensamt ägda koncern  A-lotterierna är 
ett av fåtalet undantag som gjorts från lagstiftningen om att aktörer inom  den svenska 
spelbranschen inte tillåts sälja lotter på kredit, och har enligt SSU:s senaste  årsredovisningar 
dragit in mångmiljonbelopp i intäkter till förbundskassan. (2) (3) (4) (5) 

Att vi som politiskt ungdomsförbund bedriver ekonomisk verksamhet inom en så tvivelaktig  
bransch är i sig anmärkningsvärt, men att spelverksamheten dessutom omfattar ett  undantag från 
lagen, är särskilt cyniskt. Det underminerar inte bara förtroendet för partiet  tillika 
ungdomsförbundet, men urholkar också de värderingar på vilken socialdemokratin  vilar och 
riskerar i förlängningen att ytterligare öka det upplevda avståndet mellan  medborgare och politik.   

Det borde ligga i SSU Stockholms intresse att lyfta frågan på en högre nivå och därigenom få  
parti- och förbundsorganisationen att se över och ändra de grunder på vilka  Socialdemokraternas 
och SSU:s spelverksamhet bedrivs. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm  verkar för en förändring av sättet som förbundet likväl som 
partiet bedriver lotteriverksamhet på och därigenom avsäger sig rätten att sälja lotter på kredit. 
2. motionen skickas vidare till Socialdemokraternas nästkommande partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Lucidor, SSU Kontakt, SSU Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F13  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Lägg ner Öppna utskottet 
Seniorsossarna, Onsdagsklubben 

Öppna utskottet är ett mellanled för Stockholms partidistrikts icke-geografiska och inte 
arbetsplatsanknutna grundorganisationer.  

Det öppna utskottets uppgift är att i samråd med arbetarekommunens styrelse samordna och 
stimulera till medlemsrekrytering och medlemsvård, opinionsbildning och information, program- 
och studieverksamhet för de föreningar som organiseras inom utskottet. 

Seniorsossarna tillhör tillsammans med 33 andra organisationer Öppna utskottet.  

Reglerna för Öppna utskottet finns i § 11 i gällande stadgar för partidistriktet. § 11 mom 2 anger: 
Öppna utskottets ombudsförsamling är utskottets organ för behandling av gemensamma 
angelägenheter. För närvarande består ombudsförsamlingen av 116 ombud. 17 föreningar saknar 
ombud. Seniorsossarna har 3 ombud. Reformisterna har 78 ombud och har således ensamma 
kvalificerad majoritet i utskottet. 

Det innebär att Öppna utskottet i praktiken inte är ett samarbetsorgan utan domineras totalt av 
reformisterna. Någon gemensam ståndpunkt för utskottet blir därför i praktiken inte aktuell utan 
mer en förlängning av reformisterna. Därmed har Öppna utskottet förlorat sin roll som 
mellanled. 

Det är under sådana förhållanden bättre att om grundorganisationerna som tillhör Öppna 
utskottet via sina medlemmar påverkar via de övriga mellanleden. 

Bilaga  

Förening 

Etiopiska S-Föreningen (1) 

Franska S-Föreningen (0) 

Funktionshinder och Jämlikhet (1) 

Gnagarsossen i Stockholm (0) 

Hazara socialdemokratiska föreningen (0) 

HBTs Stockholm (4) 

Idrottsossar (0) 

Klimatsossar (2) 

Kulturarbetarnas S-Förening (3) 

PES Aktivisterna Stockholm (2) 

Reformisterna (78) 

Bättre och jämlik hälsa (2) 

S-2000 (3) 

Seniorsossarna (3) 

SIV (1) 



Skolföreningen (2) 

SSÄK (0) 

Afghanistan solidaritet s-förening (0) 

Afrikanska s-föreningen (0) 

Bajensossen (0) 

Eritrianska s-föreningen (0) 

Grekiska S-Föreningen (1) 

Kampanjföreningen (0) 

Kurdiska s-föreningen (1) 

Latinamerikanska socialdemokrater (0) 

Onsdagsklubben (9) 

S-föreningen Bryssel (0) 

S-föreningen i Stockholm (1) 

(S)nack (1) 

S-Småföretagarföreningen (1) 

s Palestinavänner i Stockholm (0) 

Kriminalpolitiska S-föreningen (0) 

Somali State Socialdemokraterna (0) 

Anatoliska s-föreningen (0) 

Summa 116 mandatBilaga  

Förening 

Etiopiska S-Föreningen (1) 

Franska S-Föreningen (0) 

Funktionshinder och Jämlikhet (1) 

Gnagarsossen i Stockholm (0) 

Hazara socialdemokratiska föreningen (0) 

HBTs Stockholm (4) 

Idrottsossar (0) 

Klimatsossar (2) 

Kulturarbetarnas S-Förening ( 
 

Vi yrkar att 

1. representantskapet beslutar att lägga ner Öppna utskottet 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Seniorsossarna, Onsdagsklubben 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F14  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ny ordning för hur vi utser råd till kommun och region 
HBTs Stockholm 

Socialdemokraternas partikongress i november 2021 beslutade om nya stadgar. Det föranleder att 
Stockholms partidistriktet också reviderar sina.  

I samband med detta föreslår vi en revidering av den ordning som råder för hur vi utser 
Borgarråd och Regionråd. I dag utser vi råd redan 10 månader före valet. Vi menar att att så tidigt 
bestämma vilka som ska utgöra laget efter nästkommande val är feltänkt.  

Utgångspunkten måste vara att de som toppar våra 13 olika listor är våra toppkandidater. 

Efter ett val kan mycket hända. Vi vet inte hur många råd vi får eftersom det är avhängig såväl 
valresultat som förhandlingar med andra partier. Vinner vi inte valet så kan det vara läge att pröva 
förtroenden för den sittande ledningen. Klarar vi bilda majoritet så är det en förhandlingsfråga 
kring vilka rotlar och vilka sakområden vi socialdemokrater kommer att ha ansvar för. 
Utgångspunkten i dessa förhandlingar måste vara att vi socialdemokrater får den utdelning som 
maximerar vår möjlighet att bedriva socialdemokratisk politik och inte att anpassa oss till vilka 
områden som våra i förhand utsedda borgarråds- och regionrådskandidater har kompetens kring. 
Som parti måste vi alltid se till att vi har den mest kompetenta lagledningen med förutsättningar 
att genomföra den politik som står upp för våra värderingar och som representantskapet beslutar. 
Vi behöver vara öppna för att vi socialdemokrater har de mest lämpade givet uppdraget. 
 

Vi yrkar att 

1. representantskapet först efter avklarade förhandlingar i kommun och region efter valet 2022 
utser borgarråd och regionråd 
2. beslutet justeras omedelbart 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F15  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Samlings- och aktivitetslokaler 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 

Den nuvarande majoriteten i Stockholms kommun har beslutat om drastisk minskning av 
medborgarnas möjlighet att samlas och delta i aktiviteter av skilda slag. Östermalms Föreningsråd 
som i sig består av runt 60 föreningar av skilda slag kommer att bli av med möjligheten att 
bedriva sin verksamhet i kvarteret Fältöversten.  

Föreningsrådets verksamhet som består i att tillhandahålla lokaler för exempelvis AA-möten, 
barndans, pensionärsträffar, konferens m.m har drabbats mycket hårt av pandemin eftersom inga 
kunnat nyttja lokalerna och därför inte heller betalat annat än årlig medlemsavgift och inga 
hyresavgifter. Verksamheten har inte tilldelats pandemistöd. Såväl stadens kulturnämnd som 
stadsdelsnämndens ordförande påstår att förvaltningarna fått uppdrag att ta fram 
ersättningslokaler. Vilket inte skett, bl.a. därför att kommunen, trots att Östermalm är ett område 
med pågående omvandling av industrimark till bostads- och arbetsplatser, inte vidtagit några 
åtgärder för att förnya antalet samlingslokaler. Det är skandalöst helt enkelt! 

Att sedan Aspudden och Tensta Träff och flera andra lokaler också kommer att försvinna visar 
bara ännu tydligare att nuvarande majoritet inte värderar möjligheter för såväl barn, unga som 
äldre att ha platser för umgänge, studier, dans och alla de möjliga sätt och aktiviteter som bidrar 
till att utveckla såväl samhälle som invånare. Det är ett cyniskt vanstyre och på sikt leder det till 
utarmning. Det måste mötas med åtgärder som minskar långsiktiga skador i vår stad. Vi behöver 
mer gemenskap – inte mindre. Detta är ett hot mot den lokala demokratin. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt godtar motionen som sin egen 
2. motionen överlämnas till kommun- och regionfullmäktigegruppen för utarbetande av plan för 
hur Stockholms invånare ska kunna fortsätta med sin föreningsverksamhet i motionens anda. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F16  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stadgar och arbetsrutiner kring valsedlar 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 

Föreningsverksamhet har sina glädjesidor och sina andra sidor också. Vi medlemmar i 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna förenas av en dröm om ett samhälle där jämlikhet råder och 
alla människors rätt till goda förutsättningar att växa. 

Jag tror många känner igen sig i glädjen över gemenskapen och lusten att samtala om hur vi vill 
att målen ska utformas konkret för att skapa ett bättre samhälle. 

Självklart hoppas många av oss på att få våra kamraters förtroende att företräda våra föreningar 
och vårt parti i olika politiska församlingar. 

Självklart kan inte den drömmen uppfyllas för alla; så långa listor och så många platser finns bara 
inte. 

Men det finns några otydligheter i stadgarna som kanske kan behöva förtydligas. 

Enligt hävd, sägs det, får du inte vara anställd av partidistriktet (AK) eller som politisk sekreterare 
och samtidigt ha politiska uppdrag. 

I partiets stadgar har jag inte hittat något sådant och det tycks vara olika från AK/PD till 
AK/PD? Det vore bra om det kunde förtydligas i stadgarna.  

I stadgarna för Stockholms partidistrikt framgår att PD har rätt att utse någon som får ingå i såväl 
region- som kommunfullmäktigegruppens s-föreningar och likaledes dess styrelse (för att 
upprätthålla info-flödet PD <->fullmäktigegrupp). Det naturliga är att kommunsekreteraren är 
den som upprätthåller denna funktion. Som ansvarig under styrelsen har kommunsekreteraren 
tilldelats valbar plats på både listan till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. 

Däremot är det inte självklart att kommunsekreteraren placeras på annan lista än på den som 
gäller den krets som hen tillhör. Särskilt viktigt blir en sådan regel för de kretsar som har väldigt 
få valbara  platser. Det borde enligt min mening var en huvudregel att kommunsekreteraren 
placeras på den lista som gäller vederbörandes hemmakrets. 

Mot bakgrunden av dessa funderingar kom jag till slutsatsen att det vore bättre för alla om 
reglerna för vem som är valbar och för inplaceringen av kommunsekreteraren klargörs i 
partidistriktets stadgar. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt godtar motionen 
2. distriktsstyrelsen får i uppdrag att revidera distriktets stadgar utifrån frågeställningarna i 
motionen och presentera resultatet för repskapet och partiet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F17  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Statens skattefinansierade ekonomiska medel skall vara 100 % villkorat 
Dalens s-förening 

Det är dags att vi hittar tillbaka till kärnan i vår solidariska och feministiska värdegrund.   

Att Socialdemokraterna på riktigt står upp emot ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi.  Att vi 
visar att vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet 
och framtidstro. Vi ska tydligt ta ställning för den svenska modellen. Socialdemokraterna ska åter 
ta taktpinnen när det gäller kvinnors ställning i samhället och världen. Ett steg är att ställa 
feministiska krav på vilka som får ta del av de skattefinansierade medlen. Ingen verksamhet som 
inte bidrar till att medborgare möts på lika villkor ska inte tilldelas statliga medel. Ett land där 
kvinnors rättigheter är starka är staten stark. 
 

Vi yrkar att 

1. inga statliga bidrag i länet ska delas ut till verksamheter, organisationer eller föreningar som i 
sin verksamhet särbehandlar medborgare beroende av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
2. all verksamhet som bedrivs i kommunala lokaler eller i kommunal regi ska verka för att ovan 
nämnda grupper möts och därmed motverkar ojämlikhet, rasism, sexism och homofobi. 
3. vetenskapliga undersökningar visar att etniska och religiösa föreningar snarare segregerar än 
integrerar. Därav bör inte heller statliga medel gå till dessa föreningar. 
4. partidistriktet i Stockholm ställer sig bakom motionen och dess syfte och skickar motionen 
vidare till riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Dalens s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F18  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Utseende av råd till kommun och region 
Fruängens s-förening 

Detta år utsåg vi råd som ska tillträda hösten 2022. 

Det var en nyordning från tidigare år. 

Att redan 1 år innan valet bestämma vilka som skall vara råd anser vi vara lite för tidigt. Mycket 
kan hända under detta år. 

Vi vet heller inte hur många råd vi får och vilka områden som kan bli aktuella. 

I samband med den revidering av stadgar som nu skall ske föreslår vi att Stockholms Partidistrikt 
revidera stadgarna på den här punkten. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms Partidistrikt utser borgarråd och regionråd i samband med valet 2022 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Fruängens s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lawen Redar, Catti Piazzolla 

 
Motion F19  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ökade möjligheter till delaktighet vid partidistriktets representantskap 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och idéutveckling 

Den enskilde medlemmens möjlighet att delta i partiets diskussions- och beslutsforum har länge 
diskuterats inom socialdemokratin. Inte minst hur tillgängligheten till möten påverkar möjligheten 
till politiskt engagemang bland småbarnsföräldrar, men även andra som har svårt att få in 
politiska möten i ett ansträngt vardagspussel. Diskussionerna har på många håll lett till 
förändringar av mötestider samt erbjudanden om barnpassning i anslutning till möten. 

Under pandemin tvingades Socialdemokraterna, liksom stora delar av övriga samhället, på kort 
tid lägga om verksamheten till digitala mötesformer. Det har inneburit utmaningar och 
svårigheter för verksamheten, samtidigt som det också förenklat deltagandet för många 
medlemmar.  

När restriktionerna nu har hävts och verksamheten åter kan ske fysiskt vore det oklokt att kasta 
ut barnet med barnvattnet. Det finns ett starkt värde i att mötas fysiskt men möjligheter att delta 
digitalt är ett viktigt komplement. Socialdemokraterna i Stockholm bör därför utveckla former för 
så kallade hybridmöten som kombinerar fysiskt och digitalt deltagande. Förutom att det ger bättre 
förutsättningar att tillvarata det politiska engagemanget hos fler så är det en rimlig åtgärd för att 
även framöver minska smittspridning och skydda riskgrupper från både covid och andra virus 
eller bakterier. 
 

Vi yrkar att 

1. partidistriktet utvecklar former för hybridmöten för representantskapet som kombinerar fysiskt 
och digitalt deltagande. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Socialdemokratiska föreningen för ekonomiskpolitisk reform- och idéutveckling 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion F20  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L1) 
Begränsa möjligheterna att låta politiskt inflytande bli en handelsvara 
Dalens s-förening 

Politiskt arbete vilar på allmänhetens förtroende. Detta förtroende minskar om det blir uppenbart 
att personer med några aktiva år i politiskt arbete på hög nivå snabbt kan flytta över till välbetalda 
konsultjobb, till exempel vid regeringsskiften.  

En karenstid och med ämnesrestriktioner kom för statsråd och statssekreterare 2018. En 
betydligt större grupp personer som arbetat politiskt och har möjligheter att sälja tillgång till sina 
kontaktnät, kännedom om sakförhållanden och kunskaper om hur politiska frågor kan drivas och 
förslag kan påverkas inför viktiga beslut.   

Det är viktigt för allmänhetens tilltro till demokratin och det politiska beslutsfattandet att det 
finns en tydlig reglering för hur politiker och politiskt sakkunniga kan arbeta för privata intressen 
efter att de lämnat sin anställning eller sitt uppdrag inom det offentliga. Allmänheten måste kunna 
lita på att privata intressen inte kan köpa sig otillbörligt inflytande.  

De företag och organisationer som är kunder ställer ofta krav på tystnadsplikt helt enligt 
marknadens villkor. Detta är olikt det sätt som organisationer i många år genom kommittéarbete i 
utredningar och som företrädare för intressen har tillfört väsentliga aspekter i det politiska 
arbetet. Det senare sker helt öppet till skillnad från den alltmera förekommande lobbyismen som 
ofta sker utan insyn. 
 

Vi yrkar att 

1. en utredning tillsätts för att se över behovet av ytterligare reglering för att skydda 
allmänintresset när politiskt sakkunniga lämnar uppdrag för att verka inom privat sektor.  
2. partidistriktet i Stockholm ställer sig bakom motionen och dess syfte och skickar motionen 
vidare till riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Dalens s-förening 



Grupp: F. Organisation/Demokrati/Kultur 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion F21  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L18) 
Öppna utskottet 
Seniorsossarna, Onsdagsklubben 

Öppna utskottet är ett mellanled för Stockholms partidistrikts icke-geografiska och inte 
arbetsplatsanknutna grundorganisationer.  

Det öppna utskottets uppgift är att i samråd med arbetarekommunens styrelse samordna och 
stimulera till medlemsrekrytering och medlemsvård, opinionsbildning och information, program- 
och studieverksamhet för de föreningar som organiseras inom utskottet. 

Seniorsossarna tillhör tillsammans med 33 andra organisationer Öppna utskottet.  

Reglerna för Öppna utskottet finns i § 11 i gällande stadgar för partidistriktet. § 11 mom 2 anger: 
Öppna utskottets ombudsförsamling är utskottets organ för behandling av gemensamma 
angelägenheter. För närvarande består ombudsförsamlingen av 116 ombud. 17 föreningar saknar 
ombud. Seniorsossarna har 3 ombud. Reformisterna har 78 ombud och har således ensamma 
kvalificerad majoritet i utskottet. 

Det innebär att Öppna utskottet i praktiken inte är ett samarbetsorgan utan domineras totalt av 
reformisterna. Någon gemensam ståndpunkt för utskottet blir därför i praktiken inte aktuell utan 
mer en förlängning av reformisterna. Därmed har Öppna utskottet förlorat sin roll som 
mellanled. 

Det är under sådana förhållanden bättre att om grundorganisationerna som tillhör Öppna 
utskottet via sina medlemmar påverkar via de övriga mellanleden. 
 

Vi yrkar att 

1. Öppna utskottet läggs ner 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Seniorsossarna, Onsdagsklubben 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Alla ungar ska ha käk! 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Under coronapandemin har gymnasieskolorna och flertalet grundskolor hållit sin undervisning på 
distans. Detta har lett till att eleverna själva får bekosta och fixa sin lunch. Det här är inte hållbart! 
Alla barn ska ha rätt till lunch, oberoende av barnets ekonomi, tid och matlagningsfärdigheter. 
Skolorna bör därmed samordna så att eleverna kan hämta upp skollunch från närmaste skola. Det 
skulle ge eleverna möjlighet att lättare hinna hämta upp sin lunch. Detta måste såklart ske på ett 
smittsäkert sätt, exempelvis genom att ge eleverna olika tider för matupphämtning. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om att skolorna ska samordna så att alla elever 
ska kunna hämta upp sin skollunch från närmaste skola, om det inte är möjligt för eleven att äta 
lunchen på skolan 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Alla våra skolor ska ha kollektivavtal 
HBTs Stockholm 

Det finns lärare idag som jobbar utan kollektivavtal vilket innebär att de får otrygga anställningar 
utan bl.a. försäkringsskydd, tjänstepension och utan trygga arbetsplatser som följer kollektivavtal. 
Detta drabbar också såklart även barnen eftersom skolan är deras arbetsplats också. Förutom att 
arbetsmiljön kan vara dålig så kan en lärare ha jobbat på en skola i flera år och mötas av en chock 
den dagen hen inser att skolan inte betalat in någon tjänstepension. Det får inte fortsätta att 
hända i verksamheter som finansieras av skattemedel!  

Den svenska modellen vilar på att facken och skyddsombuden ska säkerhetsställa att 
arbetsplatsen följer lagar och styrdokument men vad händer när personalen inte vågar att säga 
ifrån?  

Det ska inte finnas skolor med dåliga lokaler eller med för stora elevgrupper som gör att lärarna 
inte kan göra ett bra jobb. Vi ska inte heller ha skolor utan bra läromedel osv. I en granskning 
från arbetsmiljöverket så fick 360 av 400 friskolor och förskolor krav på sig för förbättringar. Det 
är allt för många skolor och allt för många friskolor saknar också lönekartläggning och 
jämställdhetsplan vilket är en förutsättning för att följa diskrimineringslagen. Facken jobbar 
stenhårt för att även friskolor ska följa svenska lagar men det är svårt när en stor andel av dessa 
skolor varken har skyddsombud, skyddskommitte´ eller elevskyddsombud. Frågan är om inte 
ledningen i många skolor jobbar aktivt för att inte ha skyddsombud.  

Enligt LO:s senaste undersökning så har 12000 skyddombud försvunnit på åtta år. Vi vet att 
skolan är en utsatt institution eftersom många skolor anställer outbildade läraren och eftersom 
dessa inte får heltidsanställas så får dessa automatiskt en otrygg anställning och ju otryggare 
arbetsplatsen är ju större är chansen att personalen inte vågar att ta på sig rollen som 
skyddombud. Det får inte vara så att skolor struntar i att ha skyddsombud. Enligt lag ska varje 
arbetsplats över fem anställda ha minst ett skyddsombud.  

Alla våra lärare och elever ska ha trygga arbetsplatser med arbetsmiljö som minst följer våra 
svenska lagar! Vi måste därför se till att alla våra skolor i våra kommuner har kollektivavtal och 
har en aktiv plan för att ha minst ett skyddsombud på skolan. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att alla friskolor inom kommunen och regionen ska 
teckna kollektivavtal. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att alla friskolor inom kommunen och regionen har 
en handlingsplan för att det alltid ska finnas minst ett skyddsombud på skolan. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Avskaffa högskoleprovet 
SSU 25+ 

Högskoleprovet är inte en rättvis bedömning av kunskap. Den mäter enbart hur bra elever kan 
prestera under press inom matematik och språk. 

Detta leder till att elever tar sig till högre utbildning med bristfälliga förkunskaper, samt sänker 
värdet av vanliga betyg. 

Ett vanligt argument för högskoleprovet är att det finns för att möjliggöra vuxna att börja studera 
vidare i mitten av livet. Men ändå är det ca 75% av provdeltagare som är mellan 18 och 24. 
(Källa: Högskoleverket) 

Vidare om demografier, så får män i genomsnitt ett betydligt högre resultat på provet. 1,03, mot 
kvinnors genomsnitt på 0,83. Att dra någon slutsats utifrån detta är komplext, men jag vill hävda 
att detta är ytterligare ett tecken på att provet är en dålig mätning av kunskap eftersom 
genomsnittskvinnan har högre betyg i alla mätningar. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan att avskaffa högskoleprovet 
2. Socialdemokraterna driver frågan om att stärka finansieringen för komvux och 
vuxenutbildning 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Barn och unga bör lära sig antirasism! 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Det är i barndomen och genom tonåren som man bildar sin egen världsbild, men oftast påverkas 
den mycket av det man hör från vuxna runt omkring sig. Det är till exempel så människor växer 
upp till att bli främlingsfientliga rasister, för att de aldrig lärt sig att se på alla människor som 
likvärdiga individer. Visst kan det vara svårt för yngre barn att greppa något så stort som rasism, 
men då är det bara att förenkla det som vi gör med alla andra moraler vi lär barn när de är unga. 
Kanske genom metaforer eller en saga, som när man lär barn andra moraler t.ex. att inte ljuga 
eller att man ska behandla människor som man själv vill bli behandlad osv. Sen när eleverna är 
lite äldre är det bra om eleverna har lärt sig om konsekvenserna rasism har, både på samhället och 
ett individuellt plan hos de som drabbas, samt att vi därför måste hjälpas åt att säga ifrån och 
använda oss av civilkurage. Det här är egentligen bara tips eller exempel på hur antirasismen kan 
tas i bruk i utbildningen, huvudsaken är dock att det sker på något sätt.  

Vissa kanske ser på antirasism som en ideologi och att det därför inte är något man ska försöka 
övertyga barn om. Antirasism borde dock behandlas som en självklarhet och aldrig som en 
ideologi. Det är inte en ideologi att vara en respektabel medmänniska som står upp för de som 
behandlas illa och ställer sig emot ignoransen som är rasism. Det borde behandlas som man 
behandlar olika vetenskaper i skolan. Som något alla barn har rätten att veta om. 

Liknande idéer på utbildningsreform existerar redan i andra länder som t.ex Storbritannien. Där 
finns det en organisation som heter the black curriculum vars mål lite förenklat är att göra 
historieundervisningen/undervisningen i allmänhet mer inkluderande så att barn inte endast lär 
sig saker utifrån ett perspektiv. Inte exakt samma som det jag skriver om här i denna motion men 
jag tror båda ideerna motverkar samma sak, dvs. Rasismen. Det kan göras, det är något som bör 
drivas in i utbildningen. Vi i SSU borde därför ta första steget för detta. 
 

Vi yrkar att 

1. man utöver mänskliga rättigheter lägger fokus på rasism som struktur i läroplanen för 
samhällsvetenskap och ge antirasistiska verktyg till eleverna för att främja allas lika värde 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Bättre balans mellan krav och resurser i välfärden 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Lärare och sjukvårdspersonal fortsätter att ligga i topp när det gäller antalet sjukskrivningsdagar 
per år och det är den psykiska ohälsan som ökar visar en ny rapport från Skandia.   

De som jobbar i skolan är inte alls förvånade. De känner dagligen de allt tyngre kraven på sig. Nu 
är det t ex skolan som ska förebygga nyrekryteringen till gängen. Skolan har naturligtvis en 
enormt viktig roll i det arbetet, men det måste finnas balans mellan krav och resurser.  

Men med det eviga så kallade ”effektivitetskravet” så måste de i skolan hela tiden springa lite 
fortare, dokumentera lite mera och undervisa ännu fler elever. Det är ju enda sättet att kunna 
effektivisera i skolan. Läromedlen som var enklast att spara in på är som bekant borta sedan 
länge.  

Varje år slår sig kommunledningen av olika kulörer för bröstet och talar om de ”satsningar” man 
gjort på skolans område. Men i verkligheten är det inga satsningar eftersom summorna som 
plussas på äts upp av löneökningar och inflation.  

Ska kommunal verksamhet hålla, ska personalen hålla, måste vi bort från det knäckande 
effektivitetskravet. Myten om den ineffektiva verksamheten inom kommunal sektor är just bara 
en myt. Verksamheten är så slimmad att den blivit anorektisk.  

Det är dags för en politisk styrning av välfärden som grundar sig i balans mellan krav och 
resurser. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar initiativ till en ny politisk styrning där fokus ska vara bättre 
balans mellan krav och resurser.  
2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen i dess helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
CSN - inte på studentens bekostnad 
SSU 25+ 

Regeringens förslag till retroaktiv chockhöjning av studieräntan är minst sagt märklig, och 
opopulärt. SACO (Sveriges akademikers centralorganisation), SSCO (Stockholms studentkårers 
centralorganisation) har gått ut och protesterat mot detta. 

Förslaget på bordet är att alla som tagit ut lån efter 1989 ska få sin ränta höjd från 0,05 till 0,5 
procent, alltså tiodubblat. Detta för att - på studenters bekostnad - möjliggöra för fler att ta ut 
studielån. 

Det är såklart positivt att dimensionera för fler att kunna ta ut lån. Men det är ett orättvist sätt att 
bekosta detta. En så stor förändring borde inte få ske retroaktivt. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna driver frågan att CSN inte ska höja räntan på sina lån retroaktivt 
2. Socialdemokraterna driver frågan att CSN inte ska höja räntan i inkrement av mer än 0,1 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Delat huvudmannaskap för skolan 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Lärarförbundet vill det. Lärarnas riksförbund vill det. Sveriges skolledare och Socialdemokratiska 
skolföreningen vill det. Och senaste SOM-undersökningen visar att även en stor majoritet av 
svenska folket vill det.  Vi talar förstås om statlig skola.  

För oss i Skolföreningen är statlig skola inget självändamål, men vi menar att det är en ett viktigt 
led i att göra skolan mer jämlik.  

Det uttalade syftet med kommunaliseringen var att skapa större variation och kunna göra lokala 
prioriteringar.  Och vi ser nu att allt för många kommuner inte har förmågan att göra de 
satsningar på skolan som skulle behövas. Vi ser att skolorna i vissa kommuner underpresterar år 
efter år. Med stora konsekvenser för eleverna som går där.  

Socialdemokraternas partikongress 2021 fattade fantastiska beslut för att återta den demokratiska 
kontrollen över skolan. Men vi menar att en pusselbit ännu saknas för att åter göra skolan till den 
samhällsinstitution den ska vara. Ska vi bort från tanken att skolan primärt är något som ska 
väljas, så måste alla barn och deras vårdnadshavare känna sig trygga med att alla skolor verkligen 
är bra skolor. Vi tror att då behövs ett statligt ansvar för skolan.  

Men när vi säger att vi vill se ett statligt ansvar så menar vi inte att staten helt ska styra skolan. 
Skolföreningen vill se ett delat huvudmannaskap liknande den modell vi hade före 
kommunaliseringen, där kommunen är den lokala arbetsgivaren med ansvar för lokaler och allt 
praktiskt och staten har ansvar för och finansierar undervisningen.  

Även de fristående skolorna bör inordnas under ett statligt huvudmannaskap. Hur detta ska 
arrangeras i detalj behöver utredas.  

Vi ser att vi är på väg mot ett allt större statligt ansvar för skolan och då behöver ansvarsfrågan 
mellan stat och kommun tydliggöras – i form av delat huvudmannaskap. Det dubbla kommando 
vi har nu med allt större krav från staten som sedan kommunerna i mån av resurser och intresse 
ska verkställa skapar otydlighet och stress. Och det parti som är bäst lämpat att leda processen 
mot delat huvudmannaskap är Socialdemokraterna och därför önskar vi att S nu också tar 
initiativet i frågan. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar ställning för ett delat huvudmannaskap mellan staten och 
kommunerna.  
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att fristående skolor inordnas under samma 
demokratiskt styrda huvudmannaskap som allmänna skolor.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i dess helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ett ändrat resursfördelningssystem inom förskola och skola. 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Personaltätheten i förskola och skola är väldigt låg. Pedagogerna räcker inte alltid till och detta 
skapar en stor inre stress. Den psykosociala arbetsmiljön är bristfällig och det skapar en stor 
stress. En grundproblematik som vi ser är dem stora barngrupperna inom fritidshemmen och 
förskolan. De ramar som finns idag är inte utformade efter den arbetssituation som finns i 
förskolan och skolan. Ramarna utformades på den tiden som barnets utveckling och lärande var 
det som styrde. Idag är det de ekonomiska intressena som styr. Vi anser att ett helt nytt 
resursfördelningssystem bör utvecklas, där de som arbetar inom yrket är dem som är bärande av 
utformandet av behovskravet. 
 

Vi yrkar att 

1. Kommunfullmäktigegruppen får i uppdrag att öka personaltäthet inom skola och förskola 
genom ett ändrat resursfördelningssystem som är anpassat efter de krav som verksamheterna har 
för att uppnå en god arbetsmiljö och jämn arbetsfördelning inom skola och förskola.  
2. Kommunfullmäktigegruppen arbetar för ett max antal barn per pedagog inom skola och 
förskola. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Fred, bröd och bidrag till folket! 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Studiebidrag ges ut varje månad till gymnasieelever förutsatt att dessa elever studerar på 

heltid och är inom en viss ålder. Det finns vissa undantag till heltidsregeln, om eleven i frågan 
inte 

kan studera på heltid så ska eleven fortfarande få studiehjälp. Dessa undantag är om eleven är 
sjuk eller funktionsnedsatt, dock så specificerar CSN inte vilka funktionsnedsättningar detta 
gäller. 

Jag skulle vilja att de funktionsnedsättningar som möjliggör undantag till heltidsregeln blir 

mer tydliga redovisade på hemsidan. 

Jag skulle också vilja att personer med diagnoser som till exempel ADHD, ADD, depression eller 
autism får undantag till heltidsregeln och på så sätt får behålla studiebidraget trots att de har hög 
frånvaro från skolan. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm jobbar för att gymnasieelever vars diagnoser 
försvarar/förhindrar deras förmåga att närvara på heltid ska fortfarande få 
studiehjälp/studiebidrag.. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm skickar vidare motionen till SAP:s nästkommande 
partikongress. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Frukost och mellanmål i skolan 
Kungsholmens s-förening 

För att kunna tillägna sig dagens skolarbete på ett effektivt sätt, behöver eleverna fylla på 
energidepåerna. Det är en viktig pusselbit för att förbättra skolresultaten och kvalitén i skolan.  

Det finns alltför många elever som inte äter frukost Det försämrar deras möjlighet att delta och 
tillgodogöra sig i dagens skolarbete. Frukost & mellanmål måste komma alla Stockholms skolors 
elever till gagn.  

• Det är en ekonomisk fråga, dvs den utjämnar socioekonomiska skillnader. 

• Föräldrar åker tidigt till jobbet. Då är det svårt att hinna ge barnen frukost. 

• Det ökar förmågan att tillgodogöra sig dagens skolarbete för alla. 

• En vettig mättande frukost och mellanmål minskar sötsuget som kan leda till mindre 
godisätande och intag av energidrycker. 

• En vettig frukost motverkar elevernas sjukfrånvaro och därmed förbättras möjligheten till 
att få kompletta betyg. 

• En vettig frukost gör att eleverna får i sig näringsriktig mat. 

• Ett mellanmål på eftermiddagen gör att eleverna orkar med hela dagen och har möjlighet 
att tillgodogöra sig ämnena även på eftermiddagen. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att innehållet i motionstexten blir verklighet 
2. antar motionen som sin egen 
3. tillsänder den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Stadshuset 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Kollektivavtal i alla skolor 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Alla våra skolor ska ha kollektivavtal.  

Det finns lärare idag som jobbar utan kollektivavtal vilket innebär att de får otrygga anställningar 
utan bl.a. försäkringsskydd, tjänstepension och utan trygga arbetsplatser som följer kollektivavtal. 
Detta drabbar också såklart även barnen eftersom skolan är deras arbetsplats också. Förutom att 
arbetsmiljön kan vara dålig så kan en lärare ha jobbat på en skola i flera år och mötas av en chock 
den dagen hen inser att skolan inte betalat in någon tjänstepension. Det får inte fortsätta att 
hända i verksamheter som finansieras av skattemedel! 

Den svenska modellen vilar på att facken och skyddsombuden ska säkerhetsställa att 
arbetsplatsen följer lagar och styrdokument men vad händer när personalen inte vågar att säga 
ifrån? 

Det ska inte finnas skolor med dåliga lokaler eller med för stora elevgrupper som gör att lärarna 
inte kan göra ett bra jobb. Vi ska inte heller ha skolor utan bra läromedel osv. 

I en granskning från arbetsmiljöverket så fick 360 av 400 friskolor och förskolor krav på sig för 
förbättringar. Det är allt för många skolor och allt för många friskolor saknar också 
lönekartläggning och jämställdhetsplan vilket är en förutsättning för att följa diskrimineringslagen. 
Facken jobbar stenhårt för att även friskolor ska följa svenska lagar men det är svårt när en stor 
andel av dessa skolor varken har skyddsombud, skyddskommitté eller elevskyddsombud. Frågan 
är om inte ledningen i många skolor jobbar aktivt för att inte ha skyddsombud.  

Vi vet att skolan är en utsatt institution eftersom många skolor anställer outbildade läraren och 
eftersom dessa inte får heltidsanställdas så får dessa automatiskt en otrygg anställning och ju 
otryggare arbetsplatsen är ju större är chansen att personalen inte vågar att ta på sig rollen som 
skyddsombud. Det får inte vara så att skolor struntar i att ha skyddsombud. Enligt lag ska varje 
arbetsplats över fem anställda ha minst ett skyddsombud.  

Alla våra lärare och elever ska ha trygga arbetsplatser med arbetsmiljö som minst följer våra 
svenska lagar! Vi måste därför se till att alla våra skolor i våra kommuner har kollektivavtal och 
har en aktiv plan för att ha minst ett skyddsombud på skolan. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms arbetarkommun verkar för att alla fristående skolor inom kommunen och regionen 
ska teckna kollektivavtal. 
2. Stockholms arbetarkommun verkar för att alla fristående skolor har en handlingsplan för att 
det alltid ska finnas minst ett skyddsombud på skolan. 
3. Stockholms arbetarkommun ställer sig bakom motionen i dess helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G12  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Krafttag till skolor med eftersatta behov 
Reimersholmes s-förening 

Föräldrars utbildningsnivå och elevers migrationsbakgrund har fått stor betydelse för 
skolresultaten.  Samtidigt har boende- och skolsegregationen ökat. Enligt skollagen ska 
utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov så att de kan utvecklas så långt som 
möjligt. Fullständiga betyg är en förutsättning för att antas till gymnasiet, och för att kunna 
fullfölja gymnasiestudierna krävs goda kunskaper i svenska. Den som lämnar grundskolan utan 
gymnasiebehörighet riskerar att senare få anställningar med ojusta arbetsförhållanden och låg lön 
eller drabbas av arbetslöshet. Samhället går miste om ungas insatser på arbetsplatser där de skulle 
kunna göra stor nytta och täcka det behov av arbetskraft som finns på många områden. En svag 
självkänsla och utanförskap är en dålig start på ett vuxenliv där man förväntas försörja sig, ha 
egenmakt och inte minst kunskaper för att praktisera sina demokratiska rättigheter och 
skyldigheter. Den ökade skolsegregationen medför en elevsammansättning som gör att 
undervisningen måste hitta nya vägar.  

De beslut rörande skolan som fattades på kongressen kan, om de genomförs, på sikt påverka 
skolornas förutsättningar att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Men det är bråttom och 
det går inte att avvakta politiska beslut om nödvändiga förbättringar. Huvudmännen måste redan 
i dag förstärka åtgärder som kan minska segregationens effekter på likvärdigheten i skolan. Det 
handlar om elever som redan går i skolan, eller snart ska börja.  

I segregerade områden krävs lärare som inte bara har formell kompetens utan också är skickliga 
och erfarna. Men erfarenheten visar att lärarna i dessa områden i praktiken ofta inte bara har 
kortare erfarenhet i yrket. En större andel saknar också lärarlegitimation. Täta förändringar i 
skolans ledning är också vanligt. 

Goda förutsättningar för lärande kräver ett resursfördelningssystem som kompenserar. Lärare 
och rektorer måste ha de allra bästa förutsättningarna att ge varje elev tillräckligt stöd för att klara 
kunskapskraven. Det behövs kraftfulla insatser så att huvudmannen och rektorerna kan rekrytera 
behöriga lärare som har adekvat erfarenhet för uppgiften.  

Rapporter från Skolinspektionen har visat en tendens till att det i skolor med låga resultat är 
vanligt med otillräckligt stöd från huvudmannen på grund av att stödet riktas mer generellt. Och 
skolor med långvarigt låga resultat har svagt fokus på kunskapsutveckling. Eftersom 
lärandeuppgiften blivit svårare är det viktigt med långsiktiga insatser. Det måste finnas rutiner i 
skolorna för att följa upp och analysera resultaten. Konkreta mål måste formuleras utifrån 
upplevda problem som sedan kan följas upp kontinuerligt. Frågan om en sådan hantering har ofta 
överlämnats till rektorerna, men enligt Skolinspektionen är det huvudmännen som är ytterst 
ansvariga för att ge skolorna förutsättningar för sitt uppdrag. 

Samhällets uppgift måste vara att ge dem som kommit till vårt land tillräcklig information om hur 
Sverige fungerar bl.a. vad gäller skolan. För att kunna hjälpa och stödja sina barn måste 
föräldrarna ha grundläggande kunskap om skolans roll i samhället. De måste få besked om vad 
skolan förväntar sig av eleverna och av föräldrarna. Dessutom måste de få löpande information 
om vad som pågår i barnens skola. Samhället måste se till att sådan kunskap ges både muntligt 
och skriftligt (vid behov även på föräldrarnas hemspråk). 

Även civilsamhället kan bidra till kunskaps- och språkutvecklingen i områden där många lever 
utan daglig kontakt med det svenska språket. Sådant stöd sker ofta genom läxhjälp till skolbarn 
och i samtalsgrupper med vuxna. I Stockholm finns ett antal olika organisationer som på 



volontärbasis ger, och som genom åren gett, läxhjälp till många skolelever i olika lokaler i 
områdena. Verk... 
 

Vi yrkar att 

1. representantskapet beslutar att kommunfullmäktigegruppen agerar för en likvärdig skola 
genom att: 
- vid fördelningen av kommunala medel, liksom statliga bidrag för likvärdig skola, år 2023 och 
framöver tillse att skolor med låg kunskapsutveckling samt stark demografisk segregation får reell 
möjlighet att genom lockande anställningsvillkor utöver högre lön kunna konkurrera om de bästa 
lärarna, förstelärarna och rektorerna. 
- initiera att lärare, speciellt i skolor med låg kunskapsutveckling samt stark demografisk 
segregation, ges möjlighet till fortbildning i så kallat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
- huvudmännen ansvarar för att alla skolor har fungerande rutiner för problemanalys, 
fastställande av konkreta mål och löpande uppföljning av effekter av vidtagna förändringar. 
- tillse att kommunen tillhandahåller personal och lokaler så att föräldrar med annan bakgrund än 
svensk, både på svenska och där så behövs på annat/andra vanliga språk som talas i området, kan 
få information om skolan, dess arbetsformer, dess mål etc. liksom kännedom i stort om det 
svenska samhället.  
- initiera att olika frivilligorganisationer erbjuds lokaler kvällstid där läxhjälp kan genomföras till i 
första hand grundskoleelever boende i områden där de bosatta har liten kontakt med svenska 
språket annat än i skolan. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Reimersholme s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G13  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Krafttag till skolor med eftersatta behov 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 

Föräldrars utbildningsnivå och elevers migrationsbakgrund har fått stor betydelse för 
skolresultaten.  Samtidigt har boende- och skolsegregationen ökat. Enligt skollagen ska 
utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov så att de kan utvecklas så långt som 
möjligt. Fullständiga betyg är en förutsättning för att antas till gymnasiet, och för att kunna 
fullfölja gymnasiestudierna krävs goda kunskaper i svenska. Den som lämnar grundskolan utan 
gymnasiebehörighet riskerar att senare få anställningar med ojusta arbetsförhållanden och låg lön 
eller även att drabbas av arbetslöshet. Samhället går miste om ungas insatser på arbetsplatser där 
de skulle kunna göra stor nytta och täcka det behov av arbetskraft som finns på många områden. 
En svag självkänsla och utanförskap är en dålig start på ett vuxenliv där man förväntas försörja 
sig, ha egenmakt och inte minst kunskaper för att praktisera sina demokratiska rättigheter och 
skyldigheter. Den ökade skolsegregationen medför en elevsammansättning som gör att 
undervisningen måste hitta nya vägar.  

De beslut rörande skolan som fattades på kongressen kan, om de genomförs, på sikt påverka 
skolornas förutsättningar att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Men det är bråttom och 
det går inte att avvakta politiska beslut om nödvändiga förbättringar. Huvudmännen måste redan 
i dag förstärka åtgärder som kan minska segregationens effekter på likvärdigheten i skolan. Det 
handlar om elever som redan går i skolan, eller snart ska börja.  

I segregerade områden krävs lärare som inte bara har formell kompetens utan också är skickliga 
och erfarna. Men erfarenheten visar att lärarna i dessa områden i praktiken ofta inte bara har 
kortare erfarenhet i yrket. En större andel saknar också lärarlegitimation. Täta förändringar i 
skolans ledning är också vanligt. 

Goda förutsättningar för lärande kräver ett resursfördelningssystem som kompenserar. Lärare 
och rektorer måste ha de allra bästa förutsättningarna att ge varje elev tillräckligt stöd för att klara 
kunskapskraven. Det behövs kraftfulla insatser så att huvudmannen och rektorerna kan rekrytera 
behöriga lärare som har adekvat erfarenhet för uppgiften.  

Rapporter från Skolinspektionen har visat en tendens till att det i skolor med låga resultat är 
vanligt med otillräckligt stöd från huvudmannen på grund av att stödet riktas mer generellt. Och 
skolor med långvarigt låga resultat har svagt fokus på kunskapsutveckling. Eftersom 
lärandeuppgiften blivit svårare är det viktigt med långsiktiga insatser. Det måste finnas rutiner i 
skolorna för att följa upp och analysera resultaten. Konkreta mål måste formuleras utifrån 
upplevda problem som sedan kan följas upp kontinuerligt. Frågan om en sådan hantering har ofta 
överlämnats till rektorerna, men enligt Skolinspektionen är det huvudmännen som är ytterst 
ansvariga för att ge skolorna förutsättningar för sitt uppdrag.Samhällets uppgift måste vara att ge 
dem som kommit till vårt land tillräcklig information om hur Sverige fungerar bl.a. vad gäller 
skolan. För att kunna hjälpa och stödja sina barn måste föräldrarna ha grundläggande kunskap 
om skolans roll i samhället. De måste få besked om vad skolan förväntar sig av eleverna och av 
föräldrarna. Dessutom måste de få löpande information om vad som pågår i barnens skola. 
Samhället måste se till att sådan kunskap ges både muntligt och skriftligt (vid behov även på 
föräldrarnas hemspråk). 

Även civilsamhället kan bidra till kunskaps- och språkutvecklingen i områden där många lever 
utan daglig kontakt med det svenska språket. Sådant stöd sker ofta genom läxhjälp till skolbarn 
och i samtalsgrupper med vuxna. I Stockholm finns ett antal olika organisationer som på 



volontärbasis ger, och som genom åren gett, läxhjälp till många skolelever i olika lokaler i 
områdena. Verksamheterna har tyvärr försvårats eftersom tillgången till lämpliga lokaler (med 
flera rum för olika ämnen och skolnivåer) blivit allt sämre i takt med att föreningsverksamhet 
lagts ned och lokaler sålts ut.Samhällets uppgift måste vara att ge dem som kommit till vårt land 
tillräcklig information om hur Sverige fungerar bl.a. vad gäller skolan. För att kunna hjälpa och 
stödja sina barn måste föräldrarna ha grundläggande kunskap om skolans roll i samhället. D 
 

Vi yrkar att 

1. partidistriktets årsmöte beslutar att kommunfullmäktigegruppen agerar för en likvärdig skola 
genom att: 
- vid fördelningen av kommunala medel, liksom statliga bidrag för likvärdig skola, år 2023 och 
framöver tillse att skolor med låg kunskapsutveckling samt stark demografisk segregation får reell 
möjlighet att genom lockande anställningsvillkor utöver högre lön kunna konkurrera om de bästa 
lärarna, förstelärarna och rektorerna. 
- initiera att lärare, speciellt i skolor med låg kunskapsutveckling samt stark demografisk 
segregation, ges möjlighet till fortbildning i så kallat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
- huvudmännen ansvarar för att alla skolor har fungerande rutiner för problemanalys, 
fastställande av konkreta mål och löpande uppföljning av effekter av vidtagna förändringar. 
- tillse att kommunen tillhandahåller personal och lokaler så att föräldrar med annan bakgrund än 
svensk, både på svenska och där så behövs på annat/andra vanliga språk som talas i området, kan 
få information om skolan, dess arbetsformer, dess mål etc. liksom kännedom i stort om det 
svenska samhället.  
- initiera att olika frivilligorganisationer erbjuds lokaler kvällstid där läxhjälp kan genomföras till i 
första hand grundskoleelever boende i områden där de bosatta har liten kontakt med svenska 
språket annat än i skolan.  
2. denna motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Stockholms allmänna kvinnoklubb 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G14  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Lovskola på samtliga stadier 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Lovskola är idag ett välkänt begrepp och brukar då främst handla om att elever på högstadiet eller 
gymnasiet som riskerar att inte bli godkända i ett eller ett par ämnen ska få chansen att läsa ikapp 
under sommarlovet.  

Socialdemokratiska skolföreningen skulle dock vilja se en utvidgning av lovskolan. Vi anser att 
det finns grupper av elever som behöver lovskola redan på låg- och mellanstadiet och 
högstadieelever som behöver det inte bara på sommarlovet.  

För barn på låg- och mellanstadiet handlar det så klart inte om att få godkända betyg utan där är 
syftet dels att ge barnen ett mer meningsfullt och stimulerande lov. (Loven kan bli ganska jobbiga 
för den som inte har resurser till aktiviteter eller som får gå ensam mesta tiden.) Dels träna 
läsning och svenska språket – om man är i behov av det, därför att man kanske inte får den läs- 
och språkträning man behöver hemmavid. Och även lite äldre elever kan behöva både aktiva lov 
och lästräning på loven.  

I Göteborg har man framgångsrikt testat lovskola redan på lågstadiet och då låtit lärarstudenter 
ansvara för läs- och språkträningen som en del av studierna. Vi tänker oss en liknande modell 
eftersom det alltså inte är meningen att ordinarie lärare ska använda sin fritid till detta.  

Vi vet alla hur viktigt det är att klara skolan och att lära sig svenska för att bli en del av samhället, 
men också att ha en stimulerande fritid så man inte dras till ”fel” sällskap. Vi vet också hur viktigt 
det är med tidiga insatser. Vi tror att lovskola på samtliga stadier och vid fler lov än sommarlovet 
är en riktig och viktig satsning. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar initiativ till att införa annan frivilligt anordnad lovskola på 
alla stadier i grundskolan även låg- och mellanstadiet i områden där behov finns.  
2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i dess helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G15  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Penna, papper och jämlikhet 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Sveriges skolplikt innefattar bara grundskolan och inte gymnasieskolan och de har därför inte 
samma krav på sig som grundskolor. De behöver bland annat inte ge eleverna pennor och 
anteckningsbok vid skolårets start. Det måste hushållen själva köpa. Det är en stor utgift för de 
hushåll som jobbar hårt för att få pengarna att räcka i slutet av månaden men det blir en liten 
utgift om vi finansierar det tillsammans. 
 

Vi yrkar att 

1. alla gymnasieskolor måste tillhandahålla allt material för alla sina elever 
2. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G16  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Skola för jämlikhet och solidaritet 
Hässelby Villastad s-förening 

Den lagstadgade skolan skulle kunna vara Sveriges viktigaste institution för ett hållbart och 
solidariskt samhälle. De tio obligatoriska åren i svensk skola, förskoleklass till åk 9, är möjligheten 
att stärka våra barn och ungdomar till framtidstro och förståelse för att alla ansvarar för bygget av 
vårt land. Skolan ska vara en plats där barn och ungdomar från olika socioekonomiska, kulturella 
livsvillkor och elever med funktionsvariationer möts. Skolan måste vara en arena för fostran av 
att vi inser att vi människor är väldigt lika och olika och skapar acceptans för detta. Skolan ska 
också dana ansvarsfulla medborgare som förstår och vill skapa solidaritet och demokrati. Detta 
ska skapas med bildning som är förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Idag har vi ett väl utvecklat segregationsskapande skolsystem. Den enskilt viktigaste faktorn för 
elever att lyckas i Sverige nu, är att föräldrarna är födda i Sverige och har eftergymnasial 
utbildning. Dessa elever går i större utsträckning på fria (privata) skolor som bevisligen utarmar 
kommunala skolors resurser. Elever med sämst förutsättningar bor och går i kommunal skola i de 
svagaste socioekonomiska områdena. Därmed får de eleverna, med dagens skolvalssystem, sämst 
framtidschanser. De har den lägsta behörigheten till gymnasiet, skolorna har få behöriga lärare 
eftersom många lärare inte vill arbeta i utsatta områden. Elevpengen gör att skolorna saknar 
nödvändiga resurser. Resursstarka föräldrar i dessa områden placerar, tack vare det fria skolvalet, 
sina barn i andra skolor, oftast friskolor. Friskolor tillämpar i regel kösystem, vilket också medför 
att elever som bor nära friskolan och inte stått i kön, inte får plats på skolan. 

Skolan i de svaga områdena dräneras på ”duktiga” elever. Den lyckade svenska skolan före 1992 
präglades av integration och att elever från vitt skilda uppväxtmiljöer möttes.  Nuvarande 
skolsystem har misslyckats med det kompensatoriska uppdraget. 

Att leva upp till skollagens krav om likvärdighet är omöjligt inom rådande system. Skälen är flera, 
det fria skolvalet, systemet med elevpeng och att många friskolor är aktiebolag, vilket kräver 
avkastning (vinst) och garanterar skolorna sekretess. De behöver inte redovisa storlek på klasser, 
betyg, lärarbehörighet, ekonomi m.m.  All skattefinansierad verksamhet ska vara transparant och 
borde redovisas kontinuerligt till statlig inspektionsmyndighet för att öka möjligheten till likvärdig 
skola oavsett vilken skola eleven går i.  

Sverige är ensamt om att tillåta vinster i skattefinansierad välfärd. Vinster som försvinner från 
den lagstadgade verksamheten, vinster som behövs för att anställa fler lärare, skapa mindre 
klasser, skapa tvålärarsystem och säkerställa kompetensutveckling inom tjänsten. Inte minst för 
att våra barn och ungdomar ska lyckas utan också för att göra läraryrket attraktivt.  

Sverige har varit ett av världens, i särklass bästa skolländer fram till år 1991. Då 
kommunaliserades svensk skola (Beslutet togs 1989). Därefter har resultaten i svensk skola 
sjunkit i internationella mätningar (PISA, TIMMS) gällande kunskap. Även antalet behöriga lärare 
är alarmerande lågt. Idag är en tredjedel obehöriga med lägst behörighet på friskolor och skolor i 
socioekonomiskt svaga områden. Lärarutbildningar konstaterar att antalet sökande är långt ifrån 
behoven. Särskilt alarmerande är behörigheten för lärare i årskurserna 4-9 och problemet 
kommer att öka. Sverige måste hitta lösningar på lärarbristen eftersom den skicklige läraren är en 
förutsättning för elevens lärande och att skolan ska lyckas med det kompensatoriska uppdraget. 
Tredjedelen av Sveriges obehöriga lärare borde erbjudas lärarutbildning under arbetstid, en 
fungerande modell finns på Högskolan Dalarna. Vidare måste legitimerade lärare ha lagstadgad 
rä... 



Idag är avhoppen stora redan under första gymnasieåret vilket skapar utanförskap för dessa unga 
medborgare. Det behövs alternativ till det akademiserade gymnasiet. Flera länder, bland annat 
Österrike och Tyskland har väl fungerande lärlingsutbildningar.Idag är avhoppen stora redan 
under första gymnasieåret vilket skapar utanförskap för dessa unga medborgare. Det behövs 
alternativ till det akademiserade gymnasiet. Flera länder, bland annat Österrike och Tyskland har 
väl fungerande lärlingsutbildningar. 
 

Vi yrkar att 

1. alla skolor lyder under offentligt/statligt huvudmannaskap. 
2. ta bort vinster inom skola. Alla statliga medel ska användas för barn och ungdomars lärande 
samt bra lärarlöner. 
3. ej tillåta skolor i aktiebolagsform.  
4. tillåta fristående skolor med 100% transparens och redovisningsskyldighet av verksamhet 
inklusive ekonomi. 
5. förbjuda religiösa friskolor.  
6. stärka myndighetsutövning och kontroll att skolor följer de statliga styrdokumenten. 
Myndigheten ska kunna stänga skolor snabbare än idag.  
7. skapa nytt system för att fördela elever på skolor som gynnar likvärdighet och integration. 
8. skolan ska finansieras av staten och pengarna ska fördelas baserat på elevers behov på 
respektive skola. 
9. ge skolor medel för mindre klasser och/eller tvålärarsystem under hela grundskolan för att 
göra skolan till en attraktiv arbetsplats och främja och öka lärandet. 
10. genom statliga initiativ garantera fler behöriga lärare. Bland annat genom delvis betald 
lärarutbildning a` la Högskolan Dalarna för pedagoger i skolan som saknar lärarlegitimation.  
11. skapa gymnasiala lärlingsutbildningar. 
12. säkra resurser för att goda läromedel finns på skolor och som är i överenstämmelse med 
läroplanens principer. 
13. Stockholms arbetarekommun driver frågorna vidare till inom partiet; riksdag, region och 
kommun. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G17  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stävja taktiskt skolbyte genom "spår" 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Många rektorer i Stockholmsområdet upplever att det är vanligt att vårdnadshavare låter barnen 
byta skola tidigt för att därigenom säkra att barnen får plats på önskvärd högstadieskola.  

Som skollagen är utformad idag är det inte tillåtet för en kommun att upprätta så kallade spår 
mellan olika skolenheter, vilket innebär att elever som slutar årskurs 6 i en skolenhet inte får ges 
förtur till en närliggande skolenhets årskurs 7.  

Däremot har man alltid rätt att gå kvar på en skolenhet. Elever byter därför ofta från en F-6-skola 
till en F-9-skola redan efter åk 3 för att på så sätt säkra en plats på den senare.  

Detta taktiska agerande borde inte vara nödvändigt och kan vara skadligt för såväl elever som 
skolor. Det mest önskvärda är att skollagen ändras så att det blir tillåtet att skapa spår och därmed 
länka olika kommunala skolenheter med varandra.  

Innan detta genomförts bör dock Stockholms stad se över sin organisation så att de kommunala 
skolenheterna, där det är geografiskt möjligt utifrån det statliga regelverket, rent organisatoriskt 
utformas så att de blir F-9-enheter. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm agerar för att förändra lagstiftningen om skolval så att det blir 
tillåtet att kommunala skolenheter får bilda så kallade spår som möjliggör att elever från vissa 
skolenheter får förtur till andra skolenheter vid byte av årskurs. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm i väntan på att detta kan genomföras låter utreda hur och i 
vilken utsträckning stadens skolenheter kan organiseras som F-9-enheter utan att några 
förändringar av existerande skolors utformning behöver göras. 
3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer dig bakom motionen i dess helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G18  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Upptagningsområden och SL-kort 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Motion om att utforma upptagningsområden samt införa gratis SL-kort för att motverka den 
skolsegregation som beror på boendesegregationen  

Kongressbesluten beträffande skolan visar att Socialdemokraterna menar allvar med att bryta 
marknadsskolans segregerande effekter och det är fantastiskt! En av åtgärderna i denna strävan är 
att ”skollagen ska tydliggöra att alla skolhuvudmän ska verka aktivt för att skapa mer blandade 
elevgrupper genom andra upptagningsområden och urvalskriterier”.  

Det är mycket bra, men kanske inte så konkret. Vi har ett litet, men dock förslag på hur man i 
viss mån skulle kunna konkretisera det hela. Vi anser att Stockholms stad bör undersöka 
möjligheten att utforma upptagningsområden som består av olikartade bostadsområden. 

Man bör även undersöka möjligheten av att (åter) låta staden bekosta SL-kort för vissa kategorier 
av grundskoleelever. Idag har vi en situation där elever (i ett individuellt försök att motverka 
segregationen) söker sig till skolor i innerstan och också får plats där, men sedan tvingas tacka nej 
till platsen därför att det blir för dyrt att resa. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm medverkar till att staden utreder hur man genom utformning 
av systemet för att önska skola kan motverka den skolsegregation av socioekonomisk art som 
bottnar i olika bostadsområdens olikartade socioekonomi genom att utforma 
upptagningsområden som består av olikartade bostadsområden. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm samtidigt undersöker möjligheten för staden att bekosta SL-
kort för vissa kategorier av grundskoleelever. 
3. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen i dess helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G19  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Utbildning för vårdnadshavare om skolan 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

Många skolor runt om i Stockholmsområdet har idag svårt att skapa långsiktiga hållbara 
planeringar, svårt att skapa trygghet och arbetsro i elevgrupperna och svårt att få samtliga elever 
att nå målen. Orsakerna är förstås flera men en viktig orsak är stor frånvaro och många 
skolavbrott pga flytt och/eller skolbyten.  

Vi har elever vars föräldrar inte har permanent boende utan tvingas flytta mellan 
andrahandslägenheter vilket medför många skolbyten för barnen. Vi har föräldrar som under 
längre perioder skickar sina barn till sitt forna hemland. Och vi har elever som ofta är 
frånvarande därför att de måste hjälpa till hemma.  

Till detta kommer att eleverna som går på en F-6-skola ofta byter skola redan mellan trean och 
fyran för att försäkra sig om plats på attraktiv skola till högstadiet.  

Att få till stånd en betydligt mer kontinuerlig skolgång för eleverna är en av de allra viktigaste 
frågorna för många av rektorerna i en del områden i Stockholm. Men det är samtidigt svårt att 
hitta genomförbara lösningar.  

Det som emellertid skulle gå att få till stånd och som många rektorer också efterlyser är 
utbildning för vårdnadshavare om rättigheter och skyldigheter i skolan och om det svenska 
skolsystemet. Samt upprättande av kontrakt kring vilka förpliktelser som gäller för 
vårdnadshavare kring skolan.  

Det handlar inte om att skuldbelägga utan tvärtom att skapa dialog och samarbete kring barnen, 
att förklara och tydliggöra. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm medverkar till att införa utbildningar för vårdnadshavare 
under hela grundskolan kring hur svenska skolan fungerar, rättigheter och skyldigheter, elevhälsa, 
samverkan skola och socialtjänst mm. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: G. Skola/Utbildning 
Arbetsgrupp styrelsen:  Karin Wanngård, Daniel Vencu Velasquez Castro 

 
Motion G20  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Utfasning av marknadsliberal styrning i skolan 
Socialdemokratiska Skolföreningen 

I samband med att Magdalena Andersson blev ny ordförande i vårt parti preciserade hon med 
ordet ”feltänk” varför marknadsskolan måste bort. Det är givetvis glädjande att vi nu, på vår 
kongress, kunnat enas om att se de marknadsliberala idéernas inflytande över skolan som misstag. 
Redan på sin tid varnade Olof Palme för marknadens närvaro inom offentliga sektorn. Strax 
därefter erfor Carl Tham som utbildningsminister att skolan drogs in i marknadstänket av bara 
farten, i stort sett helt utan debatt och konsekvensanalyser. 

Att i hast styra om från en inslagen väg till en annan är varken görligt eller önskvärt. Men med 
detta sagt, bör ändå ingen tid förspillas. En omfattande omformning av synsätt och tänkande 
gällande styrningen av skolan behövs om vi i praktiken ska komma bort från marknadsskolans 
negativa konsekvenser. Vårt samhälle fordrar detta och alla barn och unga ska självklart ges 
förutsättningar i skolan som motsvarar de mänskliga rättigheter som våra lagar och styrdokument 
baseras på.  

Idéer påverkar språket, tänkandet och ageranden. Konsekvenserna av den marknadsliberala 
styrningen är många. En av dessa är den bristande personalkontinuiteten på många håll inom 
såväl för- och grundskola som på gymnasiet. Lärarbristen och lärarflykten utgör idag ett av de 
största hoten mot skolsystemets huvuduppgift, d.v.s. bedrivande av kvalificerad undervisning. 
Marknadsmässigt konkurrenstänk, ständiga effektiviseringskrav, motsägelsefull hierarkisk styrning 
och problematisk press i samband med betygsättning är bara några exempel på fenomen som 
lärare tvingas hantera inom nuvarande regim. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm tar initiativ till att hitta former och metoder som syftar till 
utfasning av tänkande, språk och ageranden som härrör ur marknadsskolans styrning av skolan 
för att detta efterhand ska kunna ersättas av ett annat och lämpligare styrsystem. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom denna motion i sin helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska skolföreningen 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Allmänt och generellt bostadsbidrag till studenter 
SSK 

I rapporten studentbostadsbluffen som S-studenter släppte i våras kunde vi åter igen cementera 
den akuta bostadssituationen för landets studenter. Bristen på studentbostäder tvingar studenter 
ut på en andrahandsmarknad med ockerhyror och osäkra kontrakt. I slutändan leder det till att 
många studenter varje termin måste tacka nej till sin drömutbildning till följd av bostadsbristen. 

Rapporten kunde dock visa att byggtakten stigit dom senaste åren. Med hjälp av det statliga 
investeringsstödet och kommunala byggprojekt har många nya studenter kunnat flyttat in i 
nyproducerade studentbostäder. Problemet är att hyrorna för dessa bostäder många gånger 
omfattar 60 procent av fullt studiemedel. Det är långt över den gräns som kan anses rimlig för 
boendekostnader varje månad. S-studenter har satt den gränsen på 30 procent och SFS 35 
procent. 

Samtidigt har SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation) visat att det endast är 6 
procent av landets 360 000 studenter som utnyttjar bostadsbidraget och skulle kunna hjälpa 
många studenter att gå runt ekonomiskt varje månad. Anledningen till den låga utnyttjandegraden 
menar SSCO är rädslan att bli återbetalningsskyldig, brist på kunskap om bidraget och bidragets 
krånglighet.   

En lösning för att enklare tillgodose bostadsbidrag till studenter är att låta CSN vara den 
myndighet som provar studentens rätt till bostadsbidrag. Då CSN redan handlägger andra lån- 
och bidragstillägg skulle detta kunna skapa möjligheten att fler studenter kan ta del av 
bostadsbidraget. 

På grund av detta krångliga bidrag och studenternas akuta behov av en utökad inkomst för att 
kunna betala hyran föreslår vi att ett generellt bidrag och allmänt bostadsbidrag för studenter ska 
införas och betalas ut genom CSN. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt ska verka för ett allmänt och generellt 
bostadsbidrag för studenter studerandes på högskola, universitet, folkhögskola och 
yrkeshögskola. 
2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt ska verka för att överlåta ansvaret för 
bostadsbidrag för studenter från Försäkringskassan till CSN. 
3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt driver motionen mot SAP. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ekonomiskt överkomliga bostäder åt alla 
SSU 25+ 

Denna motion baseras på slutbetänkandet från Delegation Bostad 2030. Bostad 2030 är ett 
oberoende forsknings- och kunskapsprojekt startat av Hyresgästföreningen. 

En bostad är något som alla ska ha rätt till i enlighet med regeringsformen och fastlås också i 
FN:s hållbarhetsmål för år 2030. Ändå finns det stora skillnader i hur dessa krav uppfylls bland 
den svenska befolkningen. För många medborgare är i dag trösklarna till ett acceptabelt, säkert 
och ekonomiskt tillgängligt boende alltför höga. 

Det handlar inte om socialt marginaliserade grupper, utan stora grupper av vanliga löntagare. 
Många hyreshushåll har exempelvis inte möjlighet att tacka ja till en genomsnittligt prissatt och 
nyproducerad hyresrätt. 

Hindren för att ta sig in på bostadsrättsmarknaden är ännu högre än till hyresmarknaden. 
Hisnande bostadsrättspriser, krav på kontantinsats och amorteringskrav ställer många gånger 
orimliga krav på inkomst och förmögenhet. 

I de snabbt växande storstäderna består i princip hela tillväxten i befolkningen av inflyttade 
utlandsfödda eller barn till redan boende. Dessa två grupper saknar i hög utsträckning egen 
förmögenhet och har relativt låg inkomst. 

Med beaktande av att hela nettosysselsättningsökningen i relation till övriga landet sker i 
storstäderna, och att det därmed förutsätter en betydande arbetsmarknadsrörlighet, utgör 
bostadsmarknadens höga trösklar ett betydande tillväxthinder, inte bara för storstäderna utan för 
hela Sverige. 

Nyproduktionen har bidragit till utvecklingen vi ser idag då fokus har varit på bostadsrätter i en 
högre prisklass. För att göra hyresrätten till ett attraktivare alternativ vid nyproduktion har ett 
system med så kallade presumtionshyror införts, som i praktiken inneburit marknadshyror för 
nyproduktionen av hyresrätter. Det har bidragit till att hyresrätter kunnat konkurrera med 
bostadsrätter i nyproduktionen, men att de nybyggda hyresrätterna har haft hyror som för många 
vanliga löntagare inte har råd med. 

Kombinationen ökad andel nyproducerade bostadsrätter, snabbt stigande priser och betydande 
omvandling av hyresrätter har inneburit att hushållens skuldsättning ökat dramatiskt. Det 
bostadspolitiska systemskifte som skedde under 1990-talet innebar de facto att 
finansieringsansvaret för nyproduktionen i hög utsträckning flyttades till hushållen.    

207 av Sveriges 290 kommuner rapporterade att de har underskott på bostäder 2020. 
Bostadsbristen förväntas bli än värre. För perioden 2018-2025 väntas behovet ligga på ungefär 
535 000 lägenheter, och behovet uppgå till omkring 770 000 lägenheter perioden 2018 till 2030. 
Samtidigt väntas byggvolymerna att börja minska i framtiden. 

IMF, OECD, Riksbanken och Finansinspektionen är eniga om att hushållens skuldtillväxt 
behöver dämpas. Hushållens skulder utgör en betydande risk i form av kraftigt försvagad tillväxt, 
högre arbetslöshet och försämrade statsfinanser. Vad dessa institutioner dock inte beaktar, då 
deras uppgift relaterar till finansiella och realekonomiska risker, är att en lägre tillväxt av 
hushållens skulder förutsätter att andra finansiärer tar över ett större ansvar för nybyggnationen 
för att inte bostadsbristen ska öka 

Följande problem på den svenska bostadsmarknaden identifierade Delegation bostad 2030: 



1) Höga trösklar för stora löntagargrupper. 

2) För lågt byggande över konjunkturcykeln för att klara bostadsförsörjningen. 

3) Kraftiga konjunktursvängningar leder till ett dyrt och ineffektivt byggande och stora 
realekonomiska kostnader för samhället. 

4) Dagens finansieringsmodell förutsätter en fortsatt ökning av hushållens skuldsättning, vilket 
statsmakten aktivt vidtar åtgärder för att begränsa. Systemet skapar en målkonflikt mellan att 
upprätthålla nyproduktionen och finansiell stabilitet samt makroekonomiska risker.Som åtgärder 
föreslås följande: 

En aktiv utbudspolitik avseende tillgång till mark för byggande 

Tillgång till mark för byggande är viktigt för utbudet av bostäder och för hushållens 
boendekostnad. Ett högt pris på mark innebär att det blir dyrt med nyproduktion. Att priserna är 
höga i dag har flera orsaker, den mest uppenbara är att det råder markbrist och därför pressas 
priset upp. Detta är något vi i synnerhet sett i storstäder. 

Markanvändning är omgärdad av en rad regleringar, plan- och handläggning. Det är en marknad 
som präglas av lokala oligopol, där ett fåtal aktörer har stort inflytande över markanvändningen i 
tätorter. Både som planerare, förhandlare och ägare har kommunen en starkt 
marknadspåverkande ställning. De flesta kommuner äger mark aktuell för försäljning till 
bostadsbyggande. I Stockholm äger kommunen 70 % av aktuell mark. Kommunens markinnehav 
har och kommer att få en central betydelse för bostadsbyggandet via markanvisningar. 

Kommunernas självständighet i detaljplaneprocessens har minskat. I den processen är det var 
markanvisningar sker. Byggherrar har fått ett ökat inflytande för utformningen processen. Detta 
har lett till att byggandet har blivit mer marknadsstyrt, då byggherrarna, som senare ska sälja eller 
hyra ut bostäder, tar initiativet för vad som ska byggas. Att bygga för köpstarka grupper med stor 
belåningspotential är att föredra framför att bygga för andra grupper. 

Modellen har lett till ett gap mellan vad marknaden erbjuder och vad mindre köpstarka hushåll 
kan efterfråga. Många kommuner är omedvetna om att marknaden inte möter alla människors 
behov. Ingen kommun i landet kan identifiera skillnaden mellan vad som de facto erbjuds via 
marknaden och det utbud som behövs för att tillgodose allas behov (SOU 2018:35). 

Förslag 

Förslagsvis ska kommunerna få ett tydligt ansvar att utforma detaljplaner och upphandla 
bostadsbyggande som säkerställer alla människors rätt till ekonomiskt överkomliga bostäder. Den 
ska omfatta dagens samtliga möjligheter avseende upplåtelseformer och finansieringsmodeller, 
men även om det råder brist på ekonomiskt överkomliga bostäder anvisa mark med en given 
hushållskostnad. Anbudet ska utformas i ett upphandlingsförfarande där det anbud som erbjuder 
högst pris för marken givet specificerade parametrar erhåller kontrakt. 

Är det nödvändigt att sälja mark med kostnadstak som komplement till övrig produktion för att 
erbjuda samtliga medborgare i kommunen möjlighet till boende med överkomlig kostnad, 
kommer denna mark att ligga under fullt marknadspris. 

Centralt är att de bostadspolitiska ambitionerna implementeras i kommunernas 
översiktsplanläggningsarbete. Kommuner ska sträva mot att bryta boendesegregering och erbjuda 
alla människor säkert och ekonomiskt hållbart boende. Kommunerna måste därför i översikts- 
och detaljplaner säkerställa att bostadsområden blir blandade både avseende socioekonomiska 
grupper och upplåtelseformer.Som åtgärder föreslås följande: 

En aktiv utbudspolitik avseende tillgång till mark för byggande 

  



Tillgång till mark för byggande är viktigt för utbudet av bostäder och för hushållens 
boendekostnad. Ett högt pris på mark innebär att det blir dyrt med nypr 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokratiska arbetarepartiet arbetar för att Sveriges kommuner ska föra en aktiv 
utbudspolitik avseende tillgång till mark för byggande. 
2. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ett hållbart bostadsskapande 
SSU Kontakt, SSU Stockholm 

Jag vill börja med att be om ursäkt för en motion med så mycket text. Men i varje flock behövs 
någon som larmar när den ser fara. Efter att ha följt bostadsdebatten – parallellt med att jag tagit 
del av rapporter från forskare och arkitekter om vad som krävs för att klara uppsatta klimatmål – 
är denna motion mitt larm om att vi måste förändra vår syn på bostadsskapande och 
nybyggnation.  

Jag är väldigt tacksam för varje medlem som vill ta sig tid att läsa igenom hela texten, trots 
mängden ord och källhänvisningar, eftersom jag försökt nyansera den totalt dominerande bild 
som fortfarande präglar stora delar av bostadsdebatten. Jag har full förståelse för att mina åsikter 
som enskild medlems inte väger särskilt tungt, men att misstro den breda expertisen på området – 
för att sanningarna till en början kan tyckas obekväma – vore varken värdigt ett ansvarstagande 
ungdomsförbund eller parti.  

Sammanfattning  

Forskare och arkitekter konstaterar att nybyggnationen måste minska för att vi ska klara Sveriges 
klimatmål – men i förhållande till Parisavtalet krävs betydligt radikalare åtgärder än så. Samtidigt 
är behovet av bostäder skriande och bostadsbristens konsekvenser blir allt värre. Utmaningen 
handlar därför om att skapa bostäder utan att behöva bygga bostäder.  

Att omvandla kontorslokaler till bostäder är ett bra exempel på bostadsskapande utan byggande 
som uppmärksammats av många. Men dessa initiativ kan inte ensamma lösa bostadsbristen. För 
att bekämpa den växande bostadsbristen krävs även en rättvis omfördelning av den befintliga 
bostadsytan i landet, men detta hamnar ofta i skymundan. Därför fokuserar denna motion främst 
på hur användningen av den befintliga bostadsytan kan göras mer rättvis.  

I Sverige har vi en stor sammanlagd bostadsyta. Men på grund av urbanisering och ojämlikhet 
använder den rikaste klassen oproportionerligt mycket bostadsyta, samtidigt som de med lägst 
inkomster tvingas tränga ihop sig eller lämnas helt utan bostad. Både urbaniseringen och 
ojämlikheten måste därför bekämpas.  

Denna motion har kommit till med rapporter från både arkitekter och forskare som grund. 
Främsta förhoppningen är att skapa en bred idédebatt om hur vi kan skapa hållbara bostäder utan 
att det leder till fasansfulla konsekvenser för klimatet.  

Nybyggnation av bostäder ur ett klimatperspektiv  

Den första rapporten från FN:s klimatpanel IPCC kom år 1990. Trots att över 30 år har passerat 
sedan dess har Sverige inte lyckats minska sina totala klimatpåverkande utsläpp, och vår 
resterande koldioxidbudget krymper för varje dag (Anderson 2020). Budskapet från IPCC:s 
ordförande Hoesung Lee är akut: ”Vi måste vidta omedelbara och drastiska åtgärder för att 
minska utsläppen av koldioxid” (Tronarp 2019).  

Klimatkrisen kräver av oss en samhällsförändring som saknar historiskt motstycke. Dessa 
omedelbara och drastiska åtgärder behöver omfatta samtliga politikområden. Att exempelvis 
exkludera bygg- och 

fastighetssektorn – som står för 20 procent av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp (och då är 
ändå den omfattande importen av byggprodukter inte inräknad) – i dessa åtgärder vore därför ett 
enormt misstag (Boverket 2020).  



Sveriges klimatmål har fått hård kritik från bland andra klimatforskaren Kevin Anderson, som 
konstaterar att målen inte är i närheten av att nå Parisavtalets temperaturmål och att de svenska 
målen ”rejects both science and logic” (Anderson 2020).  

Men även i förhållande till dessa väldigt lågt ställda mål kan Naturvårdsverket i sitt underlag till 
regeringens klimatpolitiska handlingsplan slå fast att en hög byggtakt är ”utmanande” om Sverige 
ska klara sina klimatmål (Naturvårdsverket 2019, sid 102).  

Att ha någonstans att bo är en mänsklig rättighet och avgörande för att ha möjlighet till ett gott 
liv. Bostadsbristen är akut och som SSU Stockholms kampanjansvariga föredömligt har 
uppmärksammat leder detta till oerhört svåra konsekvenser, framför allt för samhällets svagaste. 
Nybyggnation anses fortfarande av många – SSU inkluderat – vara den självklara lösningen på 
detta samhällsproblem.  

Men för att vi ska ha en chans att vara i linje med Parisavtalets temperaturmål, som är ambitiösare 
än Sveriges, behöver vi se bortom det som vi tidigare sett som självklart. Att lägga till ord som 
”grönt” eller ”klimatsmart” framför namn på reformer som leder till ökade utsläpp av 
växthusgaser kan knappast beskrivas som sådana drastiska åtgärder som IPCC manar till.  

Det är hög tid att erkänna att det faktiskt är dåligt för klimatet att bygga nytt. Nu behöver vi våga 
lyssna på ledande forskare och arkitekter som efterlyser nya lösningar, lösningar som inte medför 
de utsläpp som nybyggnation innebär för vårt klimat.  

Ännu finns inte en heltäckande lösning för bostadsbristen och klimatkrisen. Men ett viktigt steg 
på vägen är att i våra förslag utgå från den ekologiska hållbarheten och därefter se hur vi kan 
skapa bostäder – inte tvärtom. Det var så jag påbörjade arbetet med denna motion och jag 
hoppas att motionen kan skapa den idédebatt som är nödvändig för en hållbar bostadspolitik.  

Vad säger forskarna?  

Inom flera delar av forskarvärlden har man slagit fast att nybyggnationsnormen behöver brytas 
för att bromsa klimatkrisen. Nybyggnation i sig bidrar till stora utsläpp och dessutom ökar 
energiförbrukningen eftersom dessa nya bostäder behöver värmas upp. Detta i ett läge när 
energiförbrukningen akut behöver minska för att kunna ställa om till hållbara energikällor.  

En av framtidens största bostadspolitiska utmaningar är därför att skapa bostäder utan att behöva 
bygga dem.  

Den välkända svenska klimatforskaren Johan Rockström var en av dem som arbetade fram 
rapporten Exponential Climate Action Roadmap där man räknade på vad som skulle krävas för 
att halvera utsläppen till 2030. I rapporten konstateras följande:  

”The total area of buildings worldwide is growing rapidly – resulting in emissions from both 
construction and use. The projected increase is on the scale of 200 billion square metres by 2050. 
This increase should be addressed with a four-step principle. First, one should try and reduce the 
total need for building space, then improve the way space is utilised, then reconstruct the building 
to better adapt it to its needs, and only as a last resort construct a new building” (Falk et al. 2018, 
sid 46).  

Rapportförfattarna menar alltså att vi i tur och ordning ska ta oss an bostadsbristen på följande 
sätt:  

1. Minska det totala behovet av nybyggnation  

2. Utveckla hur vi använder byggnadsytan  

3. Bygg om för att anpassa befintliga byggnader till våra behov  

4. I absolut sista hand bygga ett nytt hus  



I rapporten Bortom BNP-tillväxt har forskare från Kungliga tekniska högskolan (KTH) utrett 
olika framtidsscenarier som fokuserar på hållbar utveckling och inte på BNP-tillväxt. Samtliga av 
dessa scenarier förutsätter ett minskat byggande av bostäder för att kunna nå en hållbar framtid 
(Hagbert et al. 2018, sid 49). Gällande byggsektorn skriver rapportförfattarna:  

”Vid näst intill fossilfri energimix krävs inte energief ektivisering av hela bebyggelsen till 
passivhusstandard för att nå klimatmålet. I stället blir det viktigt att minimera utsläppen till följd 
av produktion av ny bebyggelse. Därför utgör en ef ektiviserad användning av byggnadsytor en 
viktig reduktionsstrategi” (Hagbert et al. 2018, sid 30).  

Hållbarhetsrådet hos branch- och fackorganisationen Sveriges Arkitekter tog under 2020 fram en 
handlingsplan för hur arkitekters bidrag till omställningen mot ett ekologiskt hållbart 
samhällsbyggande bör se ut. Hållbarhetsrådet och SSU:s inställning till nybyggnation skiljer sig 
minst sagt åt. Rådet pekar på att det krävs att vi inte bygger lika mycket nytt för att vi ska kunna 
efterleva Sveriges klimatlagstiftning. Man menar dessutom att tillgången till material som trä är 
begränsad och att det därför är nödvändigt att i mycket högre grad återbruka befintliga byggnader 
(2020, sid 4). Innan vi börjar bygga mängder av nya bostäder borde vi alltså se till att effektivisera 
användningen av våra befintliga byggnadsytor.  

SSU har i denna fråga alltså framstående klimatforskare och arkitekter emot sig, som menar att 
även i förhållande till Sveriges lågt ställda klimatmål så måste byggandet minska. Om SSU vill att 
Sverige ska kunna följa Parisavtalet så måste man kunna besvara frågan: Vad vet SSU som 
expertisen på området helt tycks ha missat?  

Ojämlik fördelning av bostadsyta  

Samtidigt som vi har en växande bostadsbrist har vi faktiskt en stor total bostadsyta. Dessa 
faktum kan tyckas motsägelsefulla, men beror främst på två växande faktorer: ojämlik fördelning 
av bostadsyta och urbanisering.  

Villaägare bor i genomsnitt betydligt större än hyresgäster. I rapporten Hur bor man i Stockholm 
fastställer Hyresgästföreningen att det i nästan var tredje villa bor få personer på stor yta. I 
rapporten kallar man detta för extremt hög utrymmesstandard och specificerar det till ”att en 
person bor på en yta som är 81–100 kvm eller att en eller två personer bor på en yta större än 100 
kvm”. Endast 5 procent av hyresgästerna bor med så hög utrymmesstandard, jämfört med 30 
procent av villaägarna (2015, sid 10). 

Inom det ägda beståndet är utvecklingspotentialen alltså stor. Kod Arkitekters rapport 500k visar 
detta tydligt. Om endast 1 procent av landets villaägare skulle genomföra mindre ombyggnationer 
skulle 500 000 nya hem kunna skapas, enligt rapporten. För att kunna genomföra detta menar 
rapportförfattarna att det behövs många små civila initiativ och en uppdatering av detaljplanerna i 
småhusområden på kommunal nivå (Kod Arkitekter 2016, sid 5).  

Fastighetsägare kan idag säga upp hyresgäster om de inte anses ha behov av sina lägenheter. Men 
inom det ägda beståndet kan du faktiskt äga hur många villor som helst utan att detta regleras på 
något sätt. Hur en sådan reglering skulle kunna se ut bör en statlig utredning ta ställning till.  

Ett annat steg på vägen är att införa ekonomiska styrmedel för att begränsa den höga 
utrymmesstandarden inom det ägda bostadsbeståndet. Mycket av detta står SSU redan för, bland 
annat att trappa ner på ränteavdraget och återinföra fastighetsskatten. Dock utgår 
fastighetsskatten från taxeringsvärdet och fastighetsskatten behöver därför kompletteras med en 
skatt som specifikt utgår från antalet ägda kvadratmeter av bostadsyta.  

Stadsplanering som minskar transportbehovet  

En förtätning av Stockholms villaområden är även bättre för klimatet ur transportsynpunkt. 
Detta lyfter S-teknologer (STEK) och Socialdemokratiska studentklubben i Stockholm (SSK) i 
sin rapport Mindre asfalt mer betong (Ekström et al. 2015), som i sin tur refererar till rapporten 
Mellanstaden (Paradiso Arkitekter 2015). I Mellanstaden konstateras att 72 procent av centrala 



Storstockholms bebyggda yta består av villaområden. Samtidigt är det så få som 21 procent av 
hushållen som bor i villor. Hur ojämlik markanvändningen är visar rapporten även upp i antal 
kvadratmeter: ”På individnivå innebär det att en person som bor i ett villa upptar ungefär 400 
kvm mark, medan en person som bor i flerbostadshus upptar mellan 25–70 kvm mark” (2015, sid 
16).  

Hur detta påverkar transporternas utsläpp beror främst på stadsplaneringen. Stockholm är 
planerat så att glesbefolkade villaområden som till exempel Mälarhöjden, Enskede eller Ängby 
ligger relativt centralt i kommunen jämfört med betydligt mer tätbefolkade stadsdelar som 
Skärholmen, Bredäng, Rågsved eller Tensta. Att dessa tätbefolkade platser är i stadens yttre delar 
tvingar många stockholmare till onödigt resande.  

Att bygga nya bostadsområden ännu längre bort från de centrala delarna av Stockholm skulle 
tvinga ännu fler människor till ännu längre resor, vilket inte alls är klimatsmart. Att förtäta redan 
tätbebyggda områden vore djupt orättvist mot till exempel Bredängsbor som redan bor trångt 
och skulle göra stora intrång på våra allmänna parker och grönområden. Istället borde vi försöka 
utnyttja den enorma utvecklingspotential som finns i att förtäta småhusområdena för att få en 
mer sammanhållen stad.  

Urbaniseringens fruktansvärda konsekvenser  

Ett argument till att vi måste bygga många nya bostäder i Stockholm brukar vara att vi har en 
urbanisering som vi måste förhålla oss till. Värt att påminna sig om är dock att urbanisering inte 
är en naturlag som vi saknar möjlighet att stoppa, det är faktiskt en konsekvens av ett politiskt 
misslyckande. 

Att många känner sig tvungna att flytta från sina födelseorter medför fruktansvärda 
konsekvenser. Tidningen Hem och Hyras kartläggning av hur en krympande befolkning drabbar 
flera delar av Sverige visar just detta. Man beskriver hur samhällsservicen blivit så låg att det på 
flera orter nu till och med saknas mataffärer men även apotek, systembolag och vårdcentral 
(Andersson och Pettersson 2020).  

Urbaniseringen drabbar inte bara många människor, kvar lämnas också mängder av öde bostäder. 
För att undvika så kallad social dumpning – alltså när tillväxtkommuner med bostadsbrist 
placerar behövande människor i orter med tomma hyreslägenheter – tvingas flera kommuner idag 
att riva hyresrätter som med en renovering skulle kunna vara fullt beboeliga (Pettersson 2020). 
Detta är givetvis högst ohållbart, inte minst ur ett klimatperspektiv (Harrabin 2020). Att skapa 
jobb, upprätthålla samhällsservicen på landsbygden och motverka urbanisering är därför några av 
våra viktigaste uppgifter för en mer hållbar utveckling.  

Bredbandsbullerbyar  

Men det finns också tendenser som tvärtom främjar en ruralisering, alltså en förflyttning till 
landsbygden. Ett konkret exempel på detta är skapandet av så kallade bredbandsbullerbyar i 
Sollefteå, där det allmännyttiga bostadsbolaget Solatum köper gamla och övergivna gårdar för att 
omvandla till hyresfastigheter (Jensfelt 2020).  

Under pandemin har också flera yrkesgrupper gått över till att arbeta hemifrån och många tror att 
detta lett till att viljan att flytta från städerna har ökat hos många. Denna utveckling är högst 
positiv för såväl bostadssituationen i Stockholm som för att motverka utflyttningen från 
landsbygden. Initiativ likt bredbandsbullerbyarna bör därför ges ekonomiskt stöd.  

Kombinationen av urbanisering och ojämlikhet har även lett till ett ineffektivt utnyttjande av 
bostadsbeståndet. Hus som tidigare var bebodda året om har till följd av urbaniseringen blivit till 
fritidshus som istället bebos av över- och medelklassen under en betydligt kortare del av året. 
Enligt SCB:s statistik har vi i Sverige totalt 607 000 fritidshus (2019). 607 000 bostäder motsvarar 
mer än ett halvt miljonprogram, vilket tydligt visar att en politik som aktivt främjar ruralisering 



och fördelar utrymmesstandarden jämlikt skulle bekämpa bostadsbristen på ett hållbart och 
effektivt sätt.  

Hur kan nybyggnationen göras mindre dålig?  

För att återkomma till rapporten Exponential Climate Action Roadmaps lösningar för 
bostadsbristen skrev ju rapportförfattarna att man i absolut sista hand faktiskt kan bli tvungen att 
bygga en ny byggnad (Falk et al. 2018, 46). Men då måste ju nybyggnationen byggas på ett sätt 
som är så skonsamt för klimatet som möjligt.  

Regeringen har föreslagit vissa åtgärder för detta, men dessa är långt ifrån tillräckliga. En av 
åtgärderna är att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration när 
ett hus har byggts. Det finns dock stora svagheter i detta förslag, bland annat att 
klimatdeklarationen behöver lämnas in först efter att byggnaden har byggts – alltså när utsläppen 
redan har skett. Därtill saknas det regleringar för hur mycket byggherren får släppa ut (Klotet 
2020). När ett hus byggs borde 

därför klimatdeklarationen behöva lämnas in redan i planeringsfasen och byggherrarna ska 
tvingas att hålla sig inom uppsatta klimatkrav.  

Hjälper verkligen nybyggnationen oss alla?  

Nybyggnation av hyresrätter är redan idag mycket kostsamt och höjda klimatkrav riskerar 
dessvärre att späda på de redan höga hyrorna. Även om vi endast skulle fokusera på att bygga 
billigt så kommer de bostäder som redan finns idag alltid att ha lägre hyror. Att bygga nytt 
förutsätter därför så kallade flyttkedjor. Alltså att när en familj flyttar in en nybyggd bostad så 
lämnar den en bostad efter sig, där ett annat hushåll kan flytta in, och så vidare.  

Men i en debattartikel i Sydsvenskan påpekar bostadsforskaren Martin Grander och Tapio 
Salonen, professor i socialt arbete, att det saknas belägg för att flyttkedjor hjälper hushåll med 
låga inkomster. De lediga bostäderna går nämligen i hög grad till hushåll från medel- och 
överklassen, till exempel unga som får ekonomiskt stöd från föräldrar. Kedjorna bryts därmed 
innan de hinner nå personer med låga inkomster (Grander och Salonen 2019).  

Jag tvivlar inte på att SSU vill bygga bort bostadsbristen även för låginkomsttagare. Men 
dessvärre leder dagens politik i bästa fall till att endast bygga bort medelklassens bostadsbrist – 
med ett sargat klimat som följd.  
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avgörande för att ha möjlighet till ett gott liv. Bostadsbristen är akut och som SSU Stockholms 
kampanjansvariga föredömligt har uppmärksammat leder detta till oerhört svåra konsekvenser, 
framför allt 
 

Vi yrkar att 



1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att det totala behovet av nybyggnation minskar.  
2. Socialdemokraterna i Stockholm driver att den befintliga totala boendeytan används rättvist 
och effektivt för att minska behovet av nybyggnation.  
3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en minskad och hållbar byggtakt.  
4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en uppdatering av befintliga detaljplaner i 
småhusområden för att uppmuntra förtätningar i sådana områden.  
5. Socialdemokraterna i Stockholm driver att en statlig utredning tillsätts för att undersöka 
förutsättningarna för reglering och behovsprövning av bostadsyta inom det ägda beståndet.  
6. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att en skatt som specifikt utgår ifrån ägda 
kvadratmeter bostadsyta införs.  
7. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att främja inflyttning till landsbygden och motverka 
ytterligare urbanisering.  
8. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att bostadsbolag som köper och rustar upp 
outnyttjade bostäder, samt ombildar dem till hyresrätter, ges ekonomiskt stöd.  
9. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att klimatdeklarationer för nybyggnation lämnas in 
innan byggnadsfasen inleds samt att tak för klimatpåverkande utsläpp för byggnader införs. 
10. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  
11. motionen (exklusive att-sats 4) skickas vidare till Socialdemokraternas nästkommande 
partikongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Kontakt, SSU Stockholm 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Hyrestak för studentlägenheter 
SSK 

Som student i Stockholm är det inte konstigt att ett återkommande samtalsämne på lunchrasterna 
är boendesituationen. Bostadskrisen är ingen nyhet och ämnet debatteras flitigt. Men för lite 
fokus har lagts på studentbostäders höga hyror för studenternas redan ansträngda budget. 

När de nybyggda studentlägenheterna i bostadsområdet Lappskärsriket i norra Stockholm stod 
klara för inflyt blev hyran en kalldusch för de nya hyresgästerna. En etta på 24 kvadratmeter kan 
kosta upp till 7074 kr. Det är 65 procent av ett fullt studiemedel (10 928kr). Det är tydligt att 
marknaden är överordnad studenten i dagens Sverige. 

Problemet är inte isolerat till Stockholm. I S-studenters rapport ”Dags för ett rättvisare 
studiemedel” (2020) konstaterar skribenten att en student boende i studentlägenhet i genomsnitt 
betalar 45 procent av studiemedlet på hyra. Den här siffran baseras på ett genomsnitt nationellt. 
Hyresgästföreningen konstaterar att en vanlig hyresgäst betalar 28 procent av sin disponibla 
inkomst på hyra. Jämförelsen mellan en student och en vanlig hyresgäst förtydligar ojämlikheten 
mellan dessa personers privatekonomier. 
 

Vi yrkar att 

1. ett hyrestak på studentlägenheter inrättas som är 30 procent av studiemedlet. 
2. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen och driver den mot SAP. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Köp Primusfastigheter 
Hedberg, Per 

Jag föreslår att Staden köper primusfastigheten för att kunna bestämma vad fastigheten skall 
innehålla. 

Vad behöver man prioritera enligt mig? 

• Fastigheten är ett landmärke då man anländer till Stockholm från söder. Fastigheten bör få 
en utformning som är iögonfallande. 

• Bygg ett hus utformat för samtiden och framtiden, dvs klimatneutralt med solceller osv. 

• Utveckla grönytor, strandpromenad, badmöjligheter, båtbryggor. 

• Utnyttja taket till en allmän plats för utsikt. Bygg padelbanor, basketplan, pool på taket. 

• I och med att Bromma flygplats närmar sig slutdatum kan nog höjden på den nya 
fastigheten ökas. 

• Bygg samhällsnyttiga funktioner för viktiga skriande behov. 

• Studentlägenheter. 

• Hyresrätter. 

• Undervisningssalar som saknas. 

• Idrottsanläggning. 

• Ungdomsgård. 

• Parkeringsplatser. 
 

Jag yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att innehållet i motionstexten blir verklighet 
2. antar motionen som sin egen 
3. tillsänder den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Stadshuset 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Markvärdesskatt – en del av lösningen för bostadskrisen 
SSK 

Det råder inget tvivel om att bostadsbristen är ett faktum i Stockholm och det behövs skarpa 
reformer för att råda bot på det akuta problemet. Vi behöver en markvärdesskatt. 

Den franske ekonomen Léon Walras (1835–1910) menade att det är direkt felaktigt att beskatta 
en persons inkomst och att man istället bör beskatta den gemensamma marken. Och trots att 
Walras argument har direkt liberala konnotationer vad gäller inkomstbeskattningen så kan vi dra 
lärdom av tanken av att beskatta den gemensamma marken för att på det sättet skapa en hållbar 
bostadsmarknad. 

Markvärdesskatten som på sätt och viss liknar Walras förslag, innebär att beskattningen sker på 
marken och inte på de byggnader som står på marken. Fördelen med markvärdesskatten kan ses 
utifrån fyra perspektiv. 

1. Storleken av markens beskattning baseras på dess attraktion – högre skatt för attraktiva 
markområden och lägre för mindre attraktiva. Det leder till att det blir dyrare att bo i attraktiva 
områden vilket i sin tur kommer leda till att priserna för fastigheterna på marken kommer att 
sjunka. 

2.  Skatten baseras som sagt på marken och inte på fastigheterna vilket gör att fastighetsägare 
från medelklassen får incitament att göra förbättringar/underhåll på sin bostad utan att oroas för 
att värdet på bostaden ska öka och där med betala högre fastighetsskatt. 

3.  Kommuner och regioner får incitament att bygga mer och mer effektivt då det gör att 
attraktionen för ett område ökar. Det handlar inte enbart om fler bostadshus, utan också 
uppbyggnad av kollektivtrafik, grönområden, sport- och kulturanläggningar. 

4.  Slutligen är markvärdeskatten effektiv i och med att marken inte kan flyttas. Det vill säga 
att kapital inte kan flyttas till skatteparadis. 

Markvärdesskatten kan mycket väl kombineras med en progressiv fastighetsskatt. Fördelen med 
markvärdesskatten är att den ger incitament till markägare att bygga mer och effektivt vilket inte 
fastighetsskatten inte genererar. 

Trots att den här typen markvärdesskatten är en obeprövad metod i Sverige så har man sett att 
städer som har infört den här skatten har sett en positiv utveckling. I Pittsburgh byggdes det fler 
och billigare bostäder utan fastighetsspekulation. I Hong Kong ledde markvärdesskatten till att 
kollektivtrafiken byggdes ut för att göra mer mark mer attraktiv för att på det sättet få in mer 
skatteintäkter som där med finansierade investeringen. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt ska verka för ett införande av en 
markvärdesskatt. 
2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt driver motionen mot det Socialdemokratiska 
arbetarepartiet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Skapa Högdalens frilufts- och aktivitetsområde 
Bandhagen-Högdalens S-förening 

Högdalstopparna bjuder på en unik miljö i stadsbilden. I södra Högdalen, angränsande till 
Hökarängen, Farsta och Fagersjö hittar vi Högdals- Hökarängs- och Fagersjötoppen, gemensamt 
benämnda högdalstopparna. Här ligger Stockholms högsta punkt, Hökarängstoppen, som trots 
sina 102m är okänd för många stockholmare.  

Högdalstopparna har en lång historia som friluftsområde. Efter att topparnas under 50-talet 
uppfördes av gamla tippmassor invigdes under 60-talet skidbackar och en rodelbana, som drevs i 
olika konstellationer fram 1989. Sedan dess har högdalstopparna bland annat varit område för 
snowboardtävlingar, skateboardåkning, terränglopp, skidåkning, downhillcykling, vandring och 
utflykter för att njuta av utsikten över staden.  

2006 sätts ambitioner för högdalstopparna i ett utvecklingsprogram i Stockholm Stad, en 
ambition som verkar ha fallit i glömska: Högdalstopparna utvecklas till ett attraktivt och 
välbesökt rekreationsområde med stora möjligheter till spontanidrott, friluftsliv, naturupplevelser 
och kulturella upplevelser. 

Högdalstopparna är idag ett attraktivt rekreationsområde med stora möjligheter till spontanidrott, 
friluftsliv och naturupplevelser, men inte tack vare stadens arbete. De asfalterade vägsträckorna är 
främst anpassade för bygg- och underhållstrafik. Sopor blåser in från avfallsanläggningen. 
Stigarna i skogarna hålls klippta av engagerade från friluftslivet, downhillcyklisterna åker i smyg 
då deras sport troligtvis inte är tillåten i området, asfaltssträckorna vittrar sönder, bänkar 
försvinner och sopkorgar saknas.  

Trots detta är högdalstopparna en populär tillflyktsort bland de boende i området. Lopp 
arrangeras, stigar röjs, barnfamiljer åker pulka och cyklisterna flyger nedför branterna. Flera 
föreningar och eldsjälar brinner för området, med drömmar om en rullskidbana, röjda stigar, 
hinderbanor och utegym för OCR, grillplatser med vindskydd, tillstånd för downhillåkning och 
varför inte en utescen.  

Vi vet att högdalstopparna har en potential att utvecklas som rekreations- och friluftsområde.  

Med insatser som tydliga entréer, belysning, information om stråken, underhållna stigar, 
sopkorgar och sammanlänkade asfaltsstråk kan högdalstopparna tillgängliggöras för många fler. 
Låt oss göra Högdalstopparna till det frilufts- och aktivitetsområde som de förtjänar. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i valrörelsen 2022 Stockholm driver frågan om ett Högdalens frilufts- och 
aktivitetsområde.  
2. idén om Högdalens frilufts- och aktivitetsområde förverkligas om Socialdemokraterna vinner 
valet i Stockholms stad 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Bandhagen Högdalens s-förening 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Tillsyn av byggnader 
Gröndal-Liljeholmens S-förening 

Att riva befintliga byggnader för att på deras plats uppföra nyproducerade är fel av fyra skäl: 

- Materialet i redan byggda hus binder koldioxid och bör därför inte demoleras. 

- Det tär på jordens resurser att producera nya byggnader. 

- Att hyra nyproducerade bostäder och lokaler är nästan alltid kostsammare än att hyra befintliga. 

- Befintliga hus bidrar i hög grad till vårt materiella kulturarv, vilket skapar trygghet och ger en 
ökad känsla av gemenskap. 

Insikten om att vi behöver ändra inställning till vår byggda miljö börjar sprida sig i 
samhällsbyggnadssektorn – allt fler drabbas av rivskam. Motkraften är de höga markpriserna, som 
gör det begärligt att ersätta ett hus i mindre skala med ett större.  

Lövholmen mellan Gröndal och Liljeholmen är ett exempel. Det är ett av de sista 
industriområdena i Stockholm som står inför omdaning och vi Socialdemokrater behöver fråga 
oss hur vi vill att den ska ske: Ska vi ha ett generiskt, högt och tätt bostadsområde med 3–4 av de 
gamla byggnaderna kvar som gisslan, eller ska vi bygga en stadsdel med en blandning av gamla 
och nya hus, som har kvar sin karaktär och visar fram ett stycke arbetarhistoria?  

För att underlätta rivning har fastighetsägare ett knep att ta till; att låta huset förfalla tills det är i 
så dåligt skick att är svårt att rädda. Det görs på Lövholmen, det har gjorts på många andra 
tomter, men det skulle inte behöva hända. 

Kommunen har stöd i plan- och bygglagen (kap. 8 och 11) för att utöva tillsyn och ålägga 
fastighetsägare att hålla fastigheter i gott skick. Vi kräver därför 
 

Vi yrkar att 

1. det inrättas en instans inom kommunen som gör det enkelt för medborgare att kunna anmäla 
när de ser att ett hus börjar förfalla, 
2. denna instans gör inspektion systematiskt och ålägger vid vite fastighetsägaren att hålla sin 
byggnad i gott skick och om möjligt se till att det används, 
3. Stockholms partidistrikt antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Tillsyn av byggnader 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening 

Att riva befintliga byggnader som är tekniskt möjliga att återställa eller har kulturellt värde för att 
på deras plats uppföra nyproducerade är fel av fyra skäl. Materialet i redan byggda hus binder 
koldioxid och bör därför inte demoleras. Det tär på jordens resurser att producera nya byggnader. 
Att hyra nyproducerade bostäder och lokaler är nästan alltid kostsammare än att hyra befintliga. 
Och befintliga hus bidrar i hög grad till vårt materiella kulturarv, vilket skapar trygghet och ger en 
ökad känsla av gemenskap. 

Insikten om att vi behöver ändra inställning till vår byggda miljö börjar sprida sig i 
samhällsbyggnadssektorn – allt fler drabbas av rivskam. Motkraften är de höga markpriserna, som 
gör det begärligt att ersätta ett hus i mindre skala med ett större.  

Lövholmen mellan Gröndal och Liljeholmen är ett exempel. Det är ett av de sista 
industriområdena i Stockholm som står inför omdaning och vi Socialdemokrater behöver fråga 
oss hur vi vill att den ska ske: ska vi ha ett generiskt, högt och tätt bostadsområde med 3–4 av de 
gamla byggnaderna kvar som gisslan, eller ska vi bygga en stadsdel med en blandning av gamla 
och nya hus, som har kvar sin karaktär och visar fram ett stycke industri- och arbetarhistoria?  

På Lövholmen, liksom på många andra tomter, står hus tomma och förfaller tills de är bortom 
räddning och bara rivning återstår. För fastighetsägare är det nämligen mer ekonomiskt rationellt 
att riva och bygga nytt än att ta hand om de byggnader man har.  

Kommunen har stöd i plan- och bygglagen (8 och 11 kap.) för att utöva tillsyn och ålägga 
fastighetsägare att hålla fastigheter i gott skick.  Om någon begär det ska stadsbyggnadsnämnden 
enligt 11 kap. 7 § i ett skriftligt ingripandebesked redovisa om det i fråga om ett visst 
byggnadsverk har vidtagits någon åtgärd som enligt nämndens bedömning motiverar ett 
ingripande enligt samma kapitel. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att medborgare informeras om att de kan 
anmäla till stadsbyggnadsnämnden när de ser att ett hus börjar förfalla 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att stadsbyggnadsnämnden fullgör sin skyldighet 
att utreda och i lämpliga fall ingripa t.ex. genom att vid vite ålägga fastighetsägaren att uppfylla sin 
underhållsskyldighet 
3. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
4. motion jämte utlåtande skickas till S-gruppen inom stadsbyggnadsnämnden 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Ulf Walther, Emilia Bjuggren 

 
Motion H10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Västerbron, ett kulturarv 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

En av de mest heta stadsbyggnadsfrågorna som de senaste åren har debatterats flitigt om i 
Stockholmspolitiken är Slussenbygget och debatten kring Slussens utformning. Den fjärde 
slussen, klöverbladsslussen, som invigdes 1935 hade nått sin tekniska livslängd och behövde 
renoveras eller bytas ut. En annan kär bit av Stockholms landmärken invigdes en månad efter 
Slussen året 1935, nämligen Västerbron. 

Med sina 601 meter är Västerbron en bro som är mer än en bro. Västerbron markerade första 
gången Stockholm fick en fast förbindelse från norr till söder som inte gick via Gamla stan, 
någonting som först kompletterades 1967 i samband med öppnandet av Essingeleden. 
Västerbron som med sin stilrena funktionalistiska design kopplat samman Kungsholmen och 
Södermalm utnyttjas varje dag utnyttjas som transportyta och utsiktsplats av tusentals gående, 
cyklister, kollektivtrafikresenärer och bilister. Bron är otvivelaktigt en succé. Dock finns ett hot 
för våran älskade Västerbro framför oss. Likt hur slussens tekniska livslängd nåddes så har 
Västerbron nått p.g.a sin omåttliga popularitet sin tekniska livslängd. Stadens styre tillsatte 2018 
en utredning som ska ta reda på om Västerbron behöver rivas och ersättas med en ny bro eller 
kan renoveras. 

Om utredningen skulle komma fram till att det bör byggas en ny bro är det högst tveksamt att 
Västerbron skulle behålla sin nuvarande design, vi kan själva se hur Klöverbladsslussen i tidslös 
betong ersattes av någonting som liknar guldig motorvägsramp. För att undervika att Västerbron 
går samma öde till mötes borde SSU Stockholm redan nu, oavsett utredningens utfall ta ställning 
för ett bevarande av Västerbrons nuvarande design, i det fall att en ny Västerbro skulle behöva 
byggas. 
 

Vi yrkar att 

1. om utredningen tillsatt av Stockholm Stad visar på att Västerbron behöver rivas, så behålls den 
nuvarande siluetten av Västerbron vid en nybyggnation. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: H. Bygg/Bostäder 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion H11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  J4) 
Minska eländet med bostadsbidraget 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

I Januariavtalet så har sossarna gått med på att införa marknadshyror för nyproduktion. I och 
med att detta har genomförts så blir nyproducerade hyresrätter allt dyrare. En av de mest svaga 
grupperna på bostadsmarknaden är jungsters. Till exempel kostar en studentlägenhet i Hägersten 
på 25 kvadrat som vid skrivande stund annonseras på bostadsförmedlingen 7548 kronor per 
månad. Detta är en väldigt hög hyra för en CSN-beroende student att betala. För att underlätta 
för studenter och öka deras levnadsstandard bör vi därför sänka kraven för att få bostadsbidrag. 
Idag måste ens inkomster hållas under 86720 kronor per år. Detta innebär att studenter som 
jobbar extra för att klara hyran sommartid inte kan bli beviljade bostadsbidrag under det året, 
eller att studenter som egentligen över  huvudtaget jobbar extra inte kan få bostadsbidrag för det 
året utan att riskera att bli återbetalningsskyldiga. 

I Sverige finns studiemedel till för att folk ska kunna fokusera på sina studier och inte behöva 
jobba extra varje månad för att klara hyran. I och med den svåra bostadsmarknaden som vi ser i 
Stockholm och många andra städer, där bostadsutbudet ofta innebär hög hyra i förhållande till 
CSN, så bör vi därför underlätta för unga och i synnerhet studenter att ta emot bostadsbidrag och 
därmed minska deras ekonomiska börda. 
 

Vi yrkar att 

1. att maxbeloppet på inkomst för den som ska beviljas bostadsbidrag höjs. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En tryggare sjukvård 
Stureby S-förening 

Vårdköer, besparingar, indragningar för att ståta med ett överskott på 5,6 miljarder är 
fruktansvärt inhumant. Istället vill vi se följande i Region Stockholm: 
 

Vi yrkar att 

1. mer resurser tillförs. 
2. personal får mer utbildning för att ta vara på kompetens och lärdomar av pandemin. 
3. arbetsmiljö blir bättre enligt vårdpersonalens synpunkter. 
4. det blir bättre tillgänglighet genom fler närakuter. 
5. överväga ett förstatligande av regional sjukvård. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Stureby s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Försöksverksamhet med folkhälsocentraler 
Reimersholmes s-förening 

Att Vårdval Stockholm, med i praktiken fri etableringsrätt och fri dragningsrätt till regionens 
pengar, leder till ineffektivitet och slöseri med skattemedel, är uppenbart och tillräckligt skäl att 
avveckla systemet. 

Ännu allvarligare är emellertid att systemet leder till att sjukvårdens begränsade resurser 
ytterligare koncentreras till insatser för den relativt friska, relativt välbeställda delen av regionens 
befolkning. Sjukvårdens begränsade resurser satsas inte i första hand där behoven är störst, utan 
där efterfrågan är starkast.  

Systemet förstärker ett av de största misslyckandena i vårt samhälle, den stora och växande 
hälsoklyfta mellan rika och fattiga, mellan lång- och kortutbildade, mellan infödda och 
invandrade, som år efter år beläggs. 

Den växande hälsoklyftan har många förklaringar, men en är att sjukvårdens insatser alltmera 
styrs av efterfrågan istället för behov. De förebyggande, uppsökande hälsoinsatserna är mycket 
begränsade. De invånare som inte söker och efterfrågar vård, får ingen vård. Ett fungerande 
samarbete mellan de aktörer som gemensamt skulle kunna bidra till att minska klyftorna – sjuk- 
och tandvården, kommunernas socialtjänst, skolan, polisen – är inget som prioriteras. 

En möjlighet att motverka hälsoklyftan vore att pröva en ny organisationsmodell för 
primärvården i någon eller några delar av regionen, genom försöksverksamhet med något som 
skulle kunna kallas folkhälsocentraler. Uppdraget för de nya centralerna skulle delvis vara 
identiskt med nuvarande vårdcentraler, men vidgas till att även handla om uppsökande 
verksamhet i form av regelbundna hälsokontroller, hembesök i familjer där t.ex. skola, förskola, 
polis eller socialtjänst anmält oro, informationskampanjer för att uppmuntra till ökad rörlighet, 
motverka övervikt m.m.  

Folkhälsocentralerna skulle även ges det medicinska ansvaret för vård- och omsorgsboenden 
inom sitt geografiska ansvarsområde, ett ansvar som idag i hela Region Stockholm hanteras av 
åtta fristående, upphandlade läkarföretag. 

Medborgare utanför vård- och omsorgsboendena, som vill lista sig hos någon av de ordinarie 
vårdcentralerna, ska givetvis ha denna möjlighet. 

Det primära syftet med satsningen skulle självfallet vara att förbättra folkhälsan och minska 
hälsoklyftan, men en starkare betoning av förebyggande hälsoarbete och en tydligare styrning 
efter identifierade behov istället för efterfrågan skulle samtidigt förbättra möjligheterna att få 
grepp om sjukvårdens oroande kostnadsutveckling. 

För att dra nytta av erfarenheterna av en försöksverksamhet, framför allt utvärdera om den bör 
utvidgas, är det avgörande att verksamheten noggrant utvärderas och utvecklas på basis av vunna 
erfarenheter. 
 

Vi yrkar att 

1. ställa sig bakom förslaget om försöksverksamhet med folkhälsocentraler enligt motionen, 
2. överlämna motionen till regionfullmäktigegruppen och riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 



Reimersholme s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Inför en barnmorska per aktivt födande 
Avantgarde s-kvinnoklubb Stockholm 

Hundratals kvinnor demonstrerade i november 2021 utanför Landstingshuset mot krisen i 
Stockholms förlossningsvård. Trots att moderatstyrda Region Stockholm går med 5,6 miljarder i 
överskott så väljer de att skära ner på förlossningsvården. Bara under år 2021 har över 150 
barnmorskor har sagt upp sig och 840 kvinnor har fött på en överfull mottagning i Stockholm. 
Det är konsekvenserna av att regionen har för få förlossningsplatser och att Moderaterna inte 
värdesätter vårdpersonalens arbete. Platsbristen skapar en stor oro och rädsla bland blivande 
föräldrar som inte vet om de kommer på plats när det väl är dags att föda.  

Sedan 2015 har regeringen avsatt 7,6 miljarder kronor för satsningar på förlossningsvården och 
kvinnors hälsa. I Region Stockholm finns mest resurser och flest personal i hela Sverige, ändå är 
det där som det råder störst utmaningar med att få till en välfungerande förlossningsvård. Krisen 
är främst i Stockholm, men bemanningen är en utmaning i fler regioner. Nästan alla regioner 
rapporterar barnmorskebrist: 19 av 21 regioner uppskattar att de har brist på barnmorskor i sina 
verksamheter. Endast regionerna Halland och Jämtland Härjedalen rapporterar att de har 
tillräckligt många barnmorskor. Idag söker sig många barnmorskor till bemanningsföretag för att 
på så sätt få bättre betalt, men också bättre kunna styra över sin arbetstid och på så sätt få en 
bättre arbetsmiljö. Barnmorskor inom förlossningsvården arbetar idag i snitt cirka 83 procent av 
en heltid, vilket är ett tydligt tecken på bristande arbetsmiljö. 

Det är uppenbart att vi som samhälle behöver göra mer för att alla blivande föräldrar ska kunna 
känna sig trygga under graviditeten, vid förlossningen och under tiden därefter. 
Socialdemokraterna ska vara garanten för en trygg förlossningsvård och en schysst arbetsmiljö för 
de som jobbar i vården. Regionerna bör förändra sina arbetssätt för att kunna erbjuda en 
barnmorska per aktivt födande kvinna. När barnmorskan kan vara närvarande i 
förlossningsrummet, och inte behöver springa mellan rummen, så ökar tryggheten hos födande 
och risken för förlossningsskador minskar. Eftersom en förlossning för förstföderskor tar i regel 
tar mellan 10–18 timmar så är det inte rimligt att barnmorskan ska vara i förlossningsrummet 
under hela denna tid, men däremot under den aktiva fasen av förlossningen. En barnmorska per 
aktivt födande är något som Vårdförbundet krävt under lång tid för att arbetsmiljön ska bli 
dräglig och patientsäkerheten ska kunna garanteras. 

Att föda barn är en av de största livshändelser som vi är med om. Med en närvarande 
barnmorska så blir starten till föräldraskap och familjeliv en tryggare upplevelse. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för en barnmorska per aktivt födande 
2. Socialdemokraterna verkar för att införa en nationell förlossningssamordnare som samordnar 
regionernas arbete med en barnmorska per aktivt födande 
3. Socialdemokraterna verkar för att regionerna ser över arbetsmiljö, villkor och 
arbetstidsmodeller så att fler barnmorskor och undersköterskor vill och kan arbeta heltid i 
förlossningsvården  
4. Socialdemokraterna i Region Stockholm verkar för att S:t Görans förlossning öppnar snarast 
för att lösa på platsbristen i Stockholms förlossningsvård  
5. Socialdemokraterna verkar för en sammanhållen vårdkedja från graviditet till förlossning och 
eftervård 



 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Avantgarde s-kvinnoklubb Stockholm 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Jämlik vård 
Hässelby Villastad s-förening 

Utredning efter utredning*) visar att ojämlikhet i vården ökar och att hälsans ojämlika fördelning 
tilltar. Det har visat sig under pandemin och senast i en rapport om cancerscreening. Även 
skillnader i förväntat livslängd ökar i jämförelse mellan rika förorter och socio-ekonomiskt utsatta 
områden! 

Vi Socialdemokrater måste se till att åtgärder genomförs som sätter stopp på denna utveckling 
och återställer en jämlik vård för alla. Vi vill att utredningarnas resultat tas på yttersta allvar! 

Följande att-satser är en sammanställning begrundad i nämnda vårdrelaterade utredningar och i 
boken**) ”Jämlik vård – en handlingsplan”, författarna Göran Dahlgren (gästprofessor vid 
University of Liverpool och har tidigare varit chef för Socialdepartementets sjukvårdsenhet och 
folkhälsoråd vid Folkhälsoinstitutet) och Lisa Pelling (utredningschef vid Arena Idé med särskilt 
ansvar för demokrati och välfärdsfrågor). 

De flesta föreslag i denna bok återfinns om och om igen som rekommenderade åtgärder i 
nämnda utredningar.*) Några utredningar, mm ang. vård: 

Prop 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik 

SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem  

SOU 2021:34 Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga 

**) Boken kan laddas ner som pdf: https://arenaide.se/bocker/jamlik-vard-en-handlingsplan/*) 
Några utredningar, mm ang. vård: 

Prop 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik 

SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem  

SOU 2021:34 Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård f 
 

Vi yrkar att 

1. avveckla vårdföretagens etableringsfrihet – inför etableringskontroll! 
2. avveckla LOV (lag om valfriheten) i primärvården – utveckla den icke vinstdrivna vården. 
3. avveckla LOV i den öppna specialistsjukvården – upphandla enligt LOU. 
4. avveckla skattefinansierade ”nätläkare” – utveckla integrerad digital vård. 
5. avveckla startlagen för privatisering av sjukhus – inför en stopplag. 
6. avveckla vårdens marknadsstyrning – utveckla den behovsstyrda vården. 
7. säkerställa (förstärka försvaret för) en ökad offentlig finansiering av vården. 
8. särskilja och tydliggöra vad som är offentligt och privat finansierad vård. 
9. utveckla primärvården speciellt i underförsörjda områden. 
10. skärpa hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
11. Stockholms arbetarekommun driver frågorna vidare till inom partiet; riksdag, region och 
kommun. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Likvärdig vård 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Under den moderatledda majoritetstiden i region Stockholm har vården försämrats och fördyrats. 
Skattemedel har slösats bort i vårdvalen och nu är tätheten för vård i innerstaden i Stockholm 
väldigt hög men ute i ytterstaden och kommunerna i länet för övrigt är tillgången många gånger 
rätt dålig. Antalet vårdplatser i Stockholmsregionen är den lägsta i Europa. Vården måste vara 
tillgänglig för medborgarna och den ska vara likvärdig oavsett var man bor någonstans i länet 
 

Vi yrkar att 

1. skattemedel ska gå till vård och inte privata aktörers vinster 
2. Socialdemokraterna verkar för att vården ska vara för alla och var man bor ska inte påverka 
tillgången till vård 
3. Socialdemokraterna verkar för en utökning av vårdplatser 
4. motion skickas till regiongruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Mer än bara applåder till vårdpersonalen 
SSK 

Pressen på vårdpersonalen har varit hård de senaste 1,5 åren. När vi behövde dem som mest 
axlade de ansvaret och tyngden på ett nästintill omänskligt sätt. Långa arbetspass blev längre och 
vilan allt kortare. De vågade stå i skottgluggen för ett virus vi till en början hade mycket liten 
kännedom om.  

Samtidigt var det inte under våren 2020 som pressen på den svenska sjukvården började. Det var 
inte vid pandemins utbrott som vårdpersonalen först upplevde sin arbetssituation som ansträngd. 
År av nedskärningar, bristande personalstyrka och dåliga löner har länge varit ett ok som dragit 
ner vårdpersonalens arbetsvillkor.  

Efter år av negligerande och efter en pandemi som dragit upp debatten kring vårdpersonalens 
arbetsvillkor, är det då rätt att vi tackar av dem med applåder? I stället för applåder bör vi tacka 
av dem med något som de verkligen kan ha nytta av, något som efter denna långa kris kan hjälpa 
dem andas ut och vila upp sig. Det är dags att vi ger vårdpersonalen en extra veckas semester. 

Det är så vi visar vår tacksamhet för deras hjältemod efter en kris. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att driva igenom en extra semestervecka för 
vårdpersonal inom offentlig sektor. 
2. Stockholms partidistrikt ska driva frågan om en extra semestervecka för 
vårdpersonal inom offentlig sektor gentemot SAP. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stoppa nätläkarnas gräddfil till vår sjukvårdsbudget 
Hässelby Gård s-förening 

Vi måste återta kontrollen över välfärden. Vi måste kunna minska nätläkarna överetablering och 
obegränsade tillgång till regionernas sjukvårdsbudget. 

2018 betalade Stockholmsregionen 277 miljoner för nätläkare. 2020  var det 957 miljoner. Dessa 
pengar kan göra bättre nytta i offentligt styrd vård.  

SKR Sveriges kommuner och regioner har sedan ett antal år förhandlat om ersättning för 
nätläkarnas tjänster.  

Vi behöver tydliggöra regionernas ansvar för att följ sjukvårdslagen om vård efter behov och ge 
dem nödvändiga befogenheter att kunna styra mot detta mål.  Regionerna måste få rådighet över 
sin budget istället för som nu att ge offentlig vård för de pengar som blir över när nätläkarna fått 
betalt. 

Därför ska SKR tas ifrån förhandlingsuppgiften 

De har inget budgetansvar och inget ansvar inför regeringen. De är inte politiskt valda och kan 
inte avsättas om de misskött sitt ansvar. 

SKR är inte en myndighet och det saknas därför insyn enligt offentlighetsprincipen. SKR har 
ingen politisk legitimitet men gör anspråk på rena myndighetsuppgifter men utan skyldigheter 
och kontrollfunktioner. 

En majoritet av landets regioner har borgerligt styre sedan 2014. Därmed har de också 
majoriteten i SKR. Den borgerliga majoritetens politiska syften är privatiserad sjukvård, fler 
vårdförsäkringar och sänkta skatter. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att ändra reglerna så att nätläkarna inte får fakturera 
regioner för alla tjänster de utför, dvs ta bort obegränsad gräddfil in i regionens kassa. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att regionerna får besluta om i vilken omfattning de 
vill och behöver köpa tjänster från nätläkare 
3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att socialstyrelsen får ansvar för att förhandla priser 
för sjukvårdstjänster som utförs av nätläkare.  
4. Socialdemokraterna i Stockholm ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen. 
5. skicka vidare motionen till 6 kretsens årsmöte 
6. skicka vidare motionen till Socialdemokraterna i Stockholms årsmöte 
7. motion jämte utlåtande skickas till regionfullmäktige 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hässelby Gård s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stoppa nätläkarnas gräddfil till vår sjukvårdsbudget 
Traneberg-Ålsten-Bromma - TÅB S-kvinnor 

Vi måste återta kontrollen över välfärden. Vi måste kunna minska nätläkarna överetablering och 
obegränsade tillgång till regionernas sjukvårdsbudget. 

SKR Sveriges kommuner och regioner har sedan ett antal år förhandlat om ersättning för 
nätläkarnas tjänster.  

Vi behöver tydliggöra regionernas ansvar för att följa sjukvårdslagen om vård efter behov och ge 
dem nödvändiga befogenheter att kunna styra mot detta mål.  Regionerna måste få rådighet över 
sin budget istället för som nu att ge offentlig vård för de pengar som blir över när nätläkarna fått 
betalt. 

Därför ska SKR tas ifrån förhandlingsuppgiften 

De har inget budgetansvar och inget ansvar inför regeringen. De är inte politiskt valda och kan 
inte avsättas om de misskött sitt ansvar. 

SKR är inte en myndighet och det saknas därför insyn enligt offentlighetsprincipen. SKR har 
ingen politisk legitimitet men gör anspråk på rena myndighetsuppgifter men utan skyldigheter 
och kontrollfunktioner. 

En majoritet av landets regioner har borgerligt styre sedan 2014. Därmed har de också 
majoriteten i SKR. Den borgerliga majoritetens politiska syften är privatiserad sjukvård, fler 
vårdförsäkringar och sänkta skatter. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att ändra reglerna så att nätläkarna inte får fakturera 
regioner för alla tjänst de utför. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att regionerna får besluta om vilken omfattning de 
vill köpa från nätläkare 
3. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att socialstyrelsen får ansvar för att förhandla priser 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Traneberg-Ålsten-Bromma - TÅB S-kvinnor 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Stärk vården för psykisk ohälsa i samband med graviditet och förlossning 
Avantgarde s-kvinnoklubb Stockholm 

En av livets mest krävande och omvälvande upplevelser, både fysiskt och mentalt, är att föda 
barn. Tillgången till psykosocialt stöd borde därför vara högprioriterad. Men för många blir 
kontrasten stor mellan vården före och efter att barnet är fött. Från regelbundna samtal och 
kontroller på MVC - skiftar fokus helt till barnet. Glappet mellan förlossningsvård och eftervård 
medför en risk att efterföljande komplikationer som förlossningsskador, problem med amning 
eller nedstämdhet och depression inte fångas upp eller följs väl. Psykisk ohälsa är dessutom ett 
område där det finns ett stort mörkertal bland nyblivna föräldrar. Enligt Socialstyrelsen har inte 
ens hälften av sjukhusen skriftliga rutiner för att identifiera och hantera psykisk ohälsa hos 
mödrar efter förlossningen. I samtliga landsting och regioner erbjuder mödravården ett enda 
eftervårdsbesök, som vanligen sker 6-12 veckor efter att barnet har fötts. På en knapp halvtimme 
ska alltifrån förlossningsupplevelsen till amning och gynkontroll avklaras. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna verkar för att den psykosociala kompetensen inom förlossnings- och 
mödravården stärks med utbildningsinsatser för alla inblandade i vårdkedjan. 
2. Socialdemokraterna verkar för att det i samband med rutinmässiga återbesöket på MVC införs 
rutiner för att samtala kring det den nyblivna förälderns psykiska mående. Idag inriktas detta 
besök till största del på den fysiologiska läkningsprocessen.  
3. Socialdemokraterna verkar för att nyblivna föräldrar erbjuds ett kurativt samtal för att bearbeta 
sin förlossningsupplevelse och kunna fånga upp tecken på psykisk ohälsa. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Avantgarde s-kvinnoklubb Stockholm 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Uppgradera det idrottspolitiska programmet 
Idrottssossar 

Socialdemokraterna i Stockholm antog ett idrottspolitiskt program före valet 2018. 

Efter pandemin behöver vi även en nystart på det idrottspolitiska området. Programmet behöver 
uppgraderas. 

Tre miljoner medlemmar i Sveriges 200 000 idrottsklubbar är unikt väl placerade för att vända på 
varje sten för att bryta segregationen. 

Sen 2015 har det startats en mängd idrottsföreningar som aktivt använder idrotten för att 
integrera de många nya svenskar. En våg som startade för att många idrottsledare hade sett bra 
möten uppstå mellan människor som i övrigt knappt har mycket litet gemensamt. Genom 
idrotten möts folk i ögonhöjd. 

Utan idrotten skulle integrationen av de många som kommit de senaste sex åren ha gått mycket 
sämre än den gjort.  Ett antal studier pekar på att en krona investerad i idrott ger 8 - 10 kr tillbaka 
och att var tionde krona är ett brott mindre. 

Pandemin har gjort oss mer passiva. Stillasittande och viktökning under de senaste åren ökar 
risken för flera folksjukdomar. Forskare kan visa att stillasittandet är vår tids rökning och ett hot 
mot folkhälsan. Fler i region Stockholm måste stimuleras till att vara fysisk aktiva genom en 
nysatsning av t ex fysisk aktivitet på recept. 

I det tidigare idrottspolitiska programmet lyftes barn – och ungdomars möjlighet till idrott och 
fysisk aktivitet. Men även de äldres hälsa är kopplat till ett aktivare liv. Äldres hälsa är kopplat till 
sociala och ekonomiska faktorer men enligt studier sannolikt i lika stor utsträckning även till 
graden av fysisk aktivitet. Ju aktivare, ju friskare, ju bättre livskvalité och längre livslängd. 

Det idrottspolitiska programmet bör uppdateras med satsningar för integration, äldres möjlighet 
till fysisk aktivet och stimulans hela befolkningen i region Stockholm att vara mer fysisk aktiva. 
 

Vi yrkar att 

1. partidistriktets styrelse får i uppdrag att uppgradera det idrottspolitiska programmet 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Idrottssossar 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Upptrappningsplan för svensk psykiatri enligt norsk modell. 
SSK 

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige och idag bedöms cirka 7 procent av Sveriges 
befolkning leva med någon form av allvarlig psykisk påfrestning. Högst andel av de som lever 
med en allvarlig psykisks påfrestning finner vi bland unga mellan 16–29 år. Där bedöms cirka 13 
procent må psykiskt dåligt. Studenter erfaras även vara en extra utsatt grupp, speciellt efter 
coronapandemin som tvingat till isolation och hemmasittande. Då vardagen inte längre har gått 
att skilja mellan arbete och fritid har detta spätt på den redan stressade gruppen ännu mer stress.  

Allt detta sker trots att vi aldrig haft en så hög levnadsstandard eller möjligheter till 
självförverkligande som nu. Aldrig tidigare har vi haft fler psykologer och aldrig tidigare har vi 
haft större förståelse för vårt psykiska mående.  

I samma takt som den psykiska ohälsan ökar så växer även köerna till såväl BUP som VPM 
(vuxen psykiatrisk mottagning). Trots rop om fler och större satsningar får vi inte bukt med att 
människor mår allt psykiskt sämre och får allt mindre hjälp.  

För drygt 20 år sedan bestämde sig Norge för att storsatsa på psykiatrin. Man fokuserade på att 
både förebygga psykisk ohälsa samt att förbättra vården för de som redan behövde den. Denna 
satsning kom att kallas ”Opptrappningsplanen for psykisk helse”, man satsade runt 30 miljarder 
norska kronor under en tioårsperiod för att komma till bukt med det norska folkets psykiska 
lidelser.  

Som en del av Opptrappningsplanen öronmärkte man pengar till psykiatrin där man bland annat 
omorganiserade den psykiatriska vården samt byggde ut distriktspsykiatriska center för att öka 
tillgängligheten för psykiatrisk vård. Man satte även upp ett måltal för antal nya psykologer likt 
det den Socialdemokratiskt ledda regeringen gjort med antalet nyexaminerade poliser. Till detta 
tillsattes även ett nationellt kompetenscenter för psykisk ohälsa som bistår kommunerna med 
kunskap för det fortsatta arbetet mot psykisk ohälsa.  

Vi behöver en liknande storsatsning där vi utvecklar och tillgängliggör den psykiatriska vården. Vi 
behöver en reform som arbetar proaktivt för att förebygga och sprida kunskap om psykisk 
ohälsa.  

Vi behöver ta psykisk ohälsa på samma allvar som när vi pratar om fysisk ohälsa. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att tillsätta en utredning om en svensk 
”opptrappningsplan”. 
2. Stockholms partidistrikt ska driva frågan om att tillsätta en utredning om en svensk 
”opptrappningsplan” gentemot SAP. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I12  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Vården i Region Stockholm 
Hammarby Norra s-förening 

När Läkarförbundet inför valåret 2022 frågar Sveriges läkare vilket parti de har tilltro till i hälso- 
och sjukvårdsfrågor vinner Socialdemokraterna. Det är strålande. Väljarna ska veta det nästa år. 
Vi ska också vara tydliga med vad vi vill i framtiden. Vad ett maktskifte i Region Stockholm 
innebär konkret. 

Under partiets kongress 2021 antogs en rad utmärkta texter om sjukvårdspolitik (vårdvalen, bort 
med privata sjukvårdsförsäkringar, offentligt drivna sjukhus...) Hammarby Norra står bakom 
dessa texter. Förslagen nedan innebär snarast kompletteringar. Några punkter vi vill se 
förtydligade. 

1. Villkoren för personalen 

Höstens demonstrationer och massuppsägningar inom förlossningsvården i Stockholm är toppen 
av ett isberg. Den blågröna majoriteten har ingen levande dialog med personalen om villkoren 
inom vården. Vi socialdemokrater vill ändra på det. Företrädare för personalen ska kunna vara 
med och regelbundet ha yttranderätt i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Barnmorskornas, läkarnas 
och sjuksköterskornas röster ska höras där. Inte på gatan efteråt, när allting är bestämt. 
Arbetsmiljön inom vården behöver kontinuerligt utvärderas. Olika grupper av anställda ska ges 
möjlighet att formulera mål, presentera förslag och vara delaktiga i förändringar på arbetsplatsen. 
Delaktiga - istället för drabbade. 

2. Listning och listningstak 

Ungefär en fjärdedel av svenskarna har en fast läkare idag - i landet som helhet. Fler än så, enligt 
forskningen, önskar en fast läkarkontakt. För att inte behöva dra sin historia igen och igen 
om/när man blir allvarligt sjuk. Listning är verktyget. 

Regeringen har nyligen presenterat ett lagförslag om att 55 % av befolkningen - och 80 % av de 
boende på äldreboendena - ska ha en fast läkare till utgången av 2022. Steg i rätt riktning. Men 
Sverige ligger fortfarande efter i jämförelse med andra europeiska länder. Att ha ”sin egen 
doktor” uppfattas på kontinenten snarast som en rättighet. Region Stockholm borde, med en 
socialdemokratisk styrning, kunna fungera som förebild. 

Liksom Sveriges Läkarförbund förordar vi i Hammarby Norra att avtalet om fast läkarkontakt ska 
gälla mellan en patient och en läkare. Inte mellan en patient och en organisation, institution eller 
företag/vårdcentral. Hus, väggar och teknisk utrustning har ingen empati. Som patient vill man 
vara sedd och förstådd av en annan människa. Någon som är beredd att ta personligt ansvar. 
Kanske hjälpa mig som patient i diskussionen om olika mediciner eller behandlingsalternativ. 
Någon jag senare kan återkomma till för uppföljning. 

Ska det personliga bemötandet och ansvarstagandet fungera krävs lagstiftning - även om 
listningstak, dvs hur många patienter som ska kunna listas på varje läkare. I Stockholm bör taket, 
max-antalet, vara 2 000 patienter. Geografiska förutsättningar mellan olika regioner kan leda fram 
till olika siffror i landet som helhet. Men det krävs utan tvekan incitament från statens sida 
gentemot regionerna med någon form av belöning respektive böter i relation till hur målet om 
fast läkarkontakt uppnås.Kontinuitet i vården förutsätter vidare att vårdföretag med offentlig 
finansiering inte ska kunna säljas och köpas på en vårdmarknad. Den möjligheten motverkar idag 
den sköra men viktiga relationen mellan patient och läkare. 

3. Primärvården 



Reformen om ”God och nära vård” antogs av riksdagen sommaren 2021 efter omfattande 
utredningar. Tre politiska partier - Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna - var eniga 
om förslagen. En satsning på vård i hemmet och en överflyttning av resurser från sjukhusen till 
primärvården. 

Den lättlästa versionen av utredningen är avslöjande för vad förändringarna innebär. Smaka på de 
här orden. (Utdrag ur SOU 2020:19) 

”Det som idag kallas för hemsjukvård bör istället heta hälso- och sjukvård i hemmet. Då blir det 
tydligare att den vård som ges i någons bostad är lika mycket värd som vård på sjukhus. Det enda 
som skiljer är platsen.” 

... 

”Det är skillnad på öppen vård och sluten vård. Behandling som du förut bara kunde få på ett 
sjukhus kan du idag få i ditt eget hem. Därför borde vi ändra på orden. Begreppet sluten vård 
borde ändras till särskild vård. 

Idag har mer pengar gått till sluten vård än till öppen vård. Om vi ändrar begrepp tror vi att det 
blir lättare att styra om pengarna till den nära vården.” 

Läser man vidare förstår man att en patient som inte får plats på något sjukhus numera ska vara 
glad och tacksam över att stanna hemma. Likaså de anhöriga (!). Så trollar utredaren, läkaren och 
retorikens mästare, Anna Nergårdh galant bort vårdens stora problem i Stockholm: bristen på 
vårdplatser. Det är imponerande (sic!). 

I utredningen diskuteras inte problemen med de skenande kostnaderna för vårdvalen inom 
primärvården. Inte heller bristen på medicinsk kompetens i många av de offentligt finansierade 
privat drivna vårdcentralerna. Inte ett ord om behovet av etableringskontroll. Ingenting om 
behovet att från samhällets sida styra den geografiska placeringen av nya vårdcentraler för att 
garantera allas rätt till vård. Läs - de fattigas och de äldres rätt. 

En individuell plan ska upprättas för varje patient, enligt den beslutade reformen. En läkare eller 
en distriktsköterska ska kunna följa upp planen och fungera som samtalspartner. Bristen på 
allmänläkare i Stockholm, liksom i landet som helhet, har därmed förvandlats till ett ”icke-
problem”. Patienter med behov av komplicerade och krävande insatser kan bara hoppas på det 
bästa. Ta fram sin mobil och på appen försöka hitta någon att prata med på 1177 - eller 112... 
Reformen som helhet tycks riggad för fortsatt kommersialisering av vårdmarknaden och 
besparingar på sjukhusen 

Blågröna politiker tror kanske själva på dimridåerna i visionen om ”God och nära vård.” 

Vi i Hammarby Norra vill backa bandet och ompröva delar av reformen. Primärvården behöver 
resurser men i Region Stockholm kan de kan inte tas från sjukhusen. Där behövs fler vårdplatser 
- inte färre. Etableringskontroll är nödvändigt för att styra den geografiska placeringen av nya 
vårdcentraler och skapa jämlik vård. Områdesansvar och samarbete med skolhälsovård och 
närliggande äldreboenden ska uppmuntras. Medicinsk kompetens i ledningen ska vara en 
självklarhet för vårdföretag som bygger på offentlig finansiering. Likaså öppen finansiell 
redovisning.4. Nätläkarna 

Att utveckla IT-tjänsterna inom vården är ett angeläget och prioriterat område. Det gäller 

i princip alla former av vård. Lika viktigt är att värna patientsäkerheten. Vi vill därför se över 
etableringsreglerna för nätläkare - och ersättningssystemen. Det är inte rimligt att nätläkarbolag 
tillåts göra i princip vad som helst utan att fysiskt undersöka sina patienter. 

Att en patient (läs kund...) ber om en åtgärd eller några tabletter kan vara helt befogat och rimligt. 
För någon annan kan det få allvarliga konsekvenser. Symtom behöver ofta utredas. Det bör vara 
läkarens bedömning, inte patientens bedömning, som avgör om och när. 



Ska vi lyckas med att värna skattebetalarnas pengar behövs en balans mellan den efterfrågestyrda 
vården och den behovsprövade vården. I vår vision finns helt enkelt inte utrymme för ”gökungar 
i boet”, dvs företag om tar sig an och ”ger service” till lätta och förhållandevis friska patienter - 
på bekostnad av mer krävande patienter. Med offentligt finansierade vårdföretag följer politisk 
styrning. Det kan vilket barn som helst förstå. 

5. NKS 

I flera år har partiet offentligt och med rätta kritiserat moderaternas och den blågröna 
majoritetens hantering av NKS i Region Stockholm. Varför har väljarna inte röstat för förändring 
av det politiska styret? 

När personalen på NKS gång på gång under senare år tvingats acceptera besparingar har 
Svenonius (M) förklarat att färre patienter ska vårdas på sjukhuset. Personalen kan därför 
minskas. Ett resonemang som går att förstå. 

Vilket uppdrag vill vi, det Socialdemokratiska partiet, ge NKS? Vill vi behålla sjukhusets 
inriktning mot högspecialiserad vård? Eller vill vi ha en bredare antagning av patienter? Vill vi 
behålla omorganisationen mot värdebaserad vård eller - vill vi återskapa klinikerna? Vill vi stoppa 
det flöde av skattebetalarnas pengar som fortsätter att rulla ut? Eller vill vi tillsammans med de 
blågröna glädjas över de internationella framgångarna? Vill vi engagera personalen i vår reform av 
NKS? Kan vi? 

Inom Hammarby Norra tror vi att det socialdemokratiska alternativet behöver förtydligas inför 
valet 2022. NKS måste in i planeringen av vårdplatserna i Stockholm som helhet. Vi måste kunna 
berätta för väljarna hur många och vilka nya vårdplatser vi kommer att satsa på. Vilken vård de 
ska erbjuda och hur vårdskulden ska klaras upp. 

6. Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) 

Formuleringarna i HSL om ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” och att 
”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” 

är utmärkta. Problemet är att ingen bryr sig om denna lag. Utan sanktioner betyder den i 
praktiken ingenting. Hammarby Norra föreslår att lagen skrivs om till en rättighetslag som ger 
ansvariga en skyldighet att leva upp till lagens intentioner. Vården ska kunna granskas utifrån 
lagens formuleringar. Privata aktörer inom vårdmarknaden ska, i sina avtal om finansiering via det 
offentliga, vara skyldiga att underteckna de villkor för verksamheten som denna lag föreskriver. 
Även politiska företrädare bör i framtiden på motsvarande sätt kunna granskas. 

Pandemin har tydligt visat att ansvarsförhållandena inom vården är oklara idag. Vi behöver 
komma till rätta med det.Kontinuitet i vården förutsätter vidare att vårdföretag med offentlig 
finansiering inte ska kunna säljas och köpas på en vårdmarknad. Den möjligheten motverkar idag 
den sköra men viktiga relationen mellan patient och läkare. 

3. Primärvården 

Reformen om ”G 
 

Vi yrkar att 

1. (Villkoren för personalen) 
- att arbetsmiljön inom vården kontinuerligt ska utvärderas och att olika grupper av anställda ska 
ges möjlighet att formulera mål, presentera förslag och vara delaktiga i förändringar på 
arbetsplatsen. Företrädare för personalen ska kunna vara med och ha yttranderätt i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
2. (Listning och listningstak) 
- att avtal om fast läkarkontakt, listning, ska gälla mellan en patient och en läkare. Inte mellan en 
patient och en organisation. Samt att listningstak ska vara regel och begränsa antalet patienter per 



läkare till max. 2000. För läkare som arbetar i socialt utsatta områden med omfattande vårdbehov 
bör max. antalet patienter per läkare begränsas till 1500. 
3. (Primärvården) 
- att primärvårdsreformen om ”God och nära vård” utvärderas för att bättre än idag motsvara 
den socialdemokratiska synen på sjukvård. 
4. (Nätläkarna) 
- att villkor och ersättningssystem för nätläkarbolag ses över för att garantera patienternas 
säkerhet. Det bör vara läkarnas bedömning som avgör om och när olika symptom behöver 
utredas. 
5. (NKS) 
- att det socialdemokratiska alternativet när det gäller NKS ska förtydligas. Inför valet 2022 bör 
NKS ingå i planeringen av vårdplatserna i Stockholm som helhet. 
6. (Hälso-och sjukvårdslagen) 
- att Lagen om hälso- och sjukvård (HSL) skrivs om till en rättighetslag som ger ansvariga en 
skyldighet att leva upp till lagens intentioner. Vården måste kunna granskas utifrån lagens 
formuleringar. Privata aktörer inom vårdmarknaden ska därför, i sina avtal om finansiering via 
det offentliga, vara skyldiga att underteckna de villkor för verksamheten som lagen föreskriver. 
Även förtroendevalda politiker bör i framtiden kunna granskas. 
7. Motion jämte utlåtande bör skickas vidare till regionfullmäktigegruppen samt partiets 
sjukvårdspolitiker i riksdagen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Hammarby Norra s-förening 



Grupp: I. Sjukvård/Psykiatri/Folkhälsa 
Arbetsgrupp styrelsen:  Talla Alkurdi, Hanna Jokio, Felix Finnveden 

 
Motion I13  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Öka investeringar inom gynekologisk forskning! 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

I dagsläget har ungefär var tionde livmoderbärare den kroniska sjukdomen endometrios, och 
ungefär 10–15% av kvinnor i fertil ålder har PCOS (polycystiskt ovarialsyndrom). Detta är bara 
två exempel på gynekologiska sjukdomar som drabbar allt för många livmoderbärare. Även fast 
dessa drabbar så pass många i vårt samhälle är det ändå i svensk och internationell vård och 
forskning mycket bortprioriterat. Detta kan ses i hur det tar ungefär sju år att få diagnosen 
endometrios, bland annat då det enda sättet idag att diagnostisera det är via en laparoskopi. En 
sådan operation är väldigt svår att få, då det oftast beror på om ens läkare faktiskt tror på en och 
tar ens symptom på allvar. Förutom att det är svårt att få en diagnos, är det oklart vad som 
orsakar sjukdomen. Bristen av forskning och kunskap inom dessa sjukdomar är alltså enorm, och 
så pass vanliga sjukdomar som drabbar livmoderbärare ska inte bortprioriteras på detta sätt. 

Jag har själv upplevt den bristande vården när det gäller gynekologiska sjukdomar, och förutom 
att jag själv fick jaga upp barnmorskor och läkare för att få den hjälp jag behövde, har jag endast 
blivit erbjuden preventivmedel för att minimera mina symptom. Att diagnostisera mig med 
sjukdomen endometrios fanns inte ens med i bilden då det är ”otroligt svårt” att få en 
laparoskopi inbokad- detta berättade min gynekolog för mig. Det har gått två år sedan jag mötte 
denna gynekolog, och sedan dess har jag fått fortsätta med preventivmedel som behandling mot 
mina symptom som antas vara endometrios, då det enligt läkarna är svårt att diagnostisera. Ännu 
ett exempel på den bristfälliga kunskapen inom vården är från en vän till mig, som efter åtta års 
tid av enorma smärtor och jagande efter läkare som tog henne på allvar äntligen fick diagnosen 
PCOS.  

Förutom att det råder brist på kunskap från vården och forskningens sida, är det för många som 
lever med symptom för dessa sjukdomar som tror att det endast beror på ”vanlig” mensvärk. När 
jag har diskuterat detta med vänner till mig som lever med dessa smärtor, har det aldrig slagit dem 
att det skulle kunna vara något utöver ”vanlig” mensvärk, och de har sedan fortsatt att leva med 
vad de tror är normal smärta utan att söka någon hjälp. Mörkertalet av de som lider av dessa 
sjukdomar är stort och för att ge de drabbade bra och rimlig hjälp så behövs mer forskning. 

Det ska inte vara så här svårt och omständligt att fastställa en diagnos för gynekologiska 
sjukdomar som rent statistiskt är relativt vanliga bland livmoderbärare, och det bör därför ses 
som en självklarhet att mer investeringar görs inom forskningen och vården för att förbättra 
kunskapen och behandlingarna för gynekologiska sjukdomar. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm driver frågan om ökade investeringar för forskning inom 
gynekologiska sjukdomar såsom endometrios och PCOS 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Att vända på varje sten: Ge barnen och ungdomar goda förutsättningar att lämna den 
kriminella vägen 
Afrikanska s-föreningen 

Situationen i landets förorter har seglat upp som ett av de hetaste politiska områdena inför valet 
nästa höst. För att få bukt på problemen har partierna påbörjat en aggressiv kampanj inför valet 
2022. Tongångarna är orubbliga och hårda. Med slagord som ”stoppa gängkriminaliteten”, 
”åtgärda ungas psykiska ohälsa” och ”återta kontrollen”, vill partierna locka väljare. Och i samma 
takt som våldet ökar, skärps slagorden än mer. Man skanderar ut att straffmyndighetsåldern 
måste sänkas och att det måste bli hårdare tag. Vi vågar påstå att flera partier bortser från 
forskning, fakta och beprövad erfarenhet.  

Vi håller med om att mycket av det som framförs kan ge förutsättningar att stoppa barn och 
ungdomar att välja den kriminella vägen. Det vi däremot inte är överens om är i vilken 
utsträckning dessa förutsättningar finns i dag.  

År efter år har vi fått höra hur viktig utbildning är för att stoppa gängen, men ute i barngrupper 
och klasser är det medarbetarna som valt att jobba med de barn och ungdomar som samhället 
mest av allt behöver skydda från kriminaliteten, som drabbas av arbetsrelaterad ohälsa på grund 
av för dåliga arbetsvillkor. Vi hör ofta hur viktigt det är att bygga bort trångboddheten, men det 
som byggs nytt eller byggs om har ofta få råd att köpa eller betala hyran för. Vi hör ofta om 
satsningarna på att underlätta för människorna i förorterna att få jobb, men i verkligheten har det 
blivit lättare att skaffa vapen än att få jobb, och för den som blivit döm eller stämplad som 
kriminell, har chansen att komma in på arbetsmarknaden blivit näst intill obefintlig när 
arbetsgivarna oavsett jobb, kräver polisutdrag. 

Det som idag pågår i många av våra områden, är en komplex fråga som inte går att få bukt med 
enbart med fokus på straff och andra åtgärder efter att brottet har begåtts. Björn Hofvander, 
specialist i klinisk psykologi, pekar på att det är viktigt att ingripa mot problemet med kriminalitet 
bland barn och ungdomar i tidig ålder. Vi vill gå längre och påstå att insatsen även bör inkludera 
vuxna kring barnen. 

Många av de barn och ungdomar som i dag bär vapen, har själva blivit offer för grov kriminalitet. 
Andra tycks ha blivit oförmögna att sätta integritetsgränser. En gemensam nämnare är att många 
av dessa barn och ungdomar växer upp i en miljö där föräldrarna ofta saknar sysselsättning. Det 
kan aldrig vara till barnens fördel att växa upp i en miljö där föräldrar aldrig går till jobbet, ofta 
inte för att de inte vill, mest för att de inte får jobb. Vi påstår att arbetet är centralt. För den som 
inte kan leva av det hon eller han äger, är arbete vägen till välstånd. Arbetet ger en ställning i 
samhället, en uppgift och ett sammanhang. För många även en del av livets mening. Med arbetet 
följer de dagliga bestyren och de nära kontakterna med andra. Arbete är vägen in i samhällelig 
gemenskap. För den som på grund av särbehandling känner sig utestängd från denna gemenskap, 
kan livet bli mycket påfrestande och påverkar givetvis också ens liv innanför och utanför 
hemmet. Tillit till samhället skadas. Det saknas framtidstron. Människor söker till andra vägar att 
försörja sig själv och sin familj, vilket ofta leder till stora samhällsekonomiska konsekvenser.Vi 
har lovat väljarna att vi ska vända på varje sten! Vi vill lyfta fram en sten som orimligt många av 
de som lever i våra utsatta förorter snubblar på. En sten som ligger i vägen för deras möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden och få en yrkeskarriär som motsvarar deras potential. Den 
stenen heter diskriminering på arbetsmarknaden och den är kartlagd, analyserad och väl känd, 
men lyfts alldeles för sällan i debatten om den ”misslyckade integrationen”. Det kanske är så för 
att den stenen utmanar majoritetssamhället medan de flesta förslag på åtgärder som diskuteras 



handlar om att det är fel på invandrarna. För att nå verkliga och hållbara resultat och behålla 
trovärdigheten hos den betydande del av vår väljargrupp som är utsatta för diskrimineringen 
måste socialdemokratin på allvar lyfta problemet. 

2018 menade forskare vid kriminologiska institutet (SU) att en dryg miljard hellre skulle riktas till 
insatser i förskolan än att bygga ett fängelse för brott som redan begåtts och där tragedierna 
redan är ett faktum. Arbetet måste ske parallellt och åtgärderna måste få kosta. Det är vår vuxna 
skyldighet. Barn ensamma, får i dag bära resultatet för fel insatta åtgärder på sina späda axlar.Vi 
har lovat väljarna att vi ska vända på varje sten! Vi vill lyfta fram en sten som orimligt många av 
de som lever i våra utsatta förorter snubblar på. En sten som ligger i vägen för deras möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden och få en yrkeskarriä 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt aktiv arbetar för att förskolan och skolan 
verkligen ska bidra till att minska utanförskapet och gängkriminaliteten genom att betala vad det 
kostar att rädda barn och unga. 
2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt aktiv arbetar för att utveckla och stärka 
kommunala verksamheterna för att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att välja lämna 
den kriminella vägen. 
3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt går från ord till handling och aktiv arbetar för att 
ta bort diskriminering och onödiga trösklar att komma in på arbetsmarknaden. Särbehandling på 
arbetsmarknaden är ett politiskt problem och det bör också lösas med politiska medel.  
4. Socialdemokraterna i Stockholm arbetar för att alla barn och unga i Stockholm ska få en jämlik 
barndom och arbetar utifrån de områden som t ex Unga Örnar slagit fast gällande skola, fritid, 
psykisk hälsa med mera. 
5. Motion jämte utlåtande skickas till Kommunfullmäktigegruppen 
6. Motion jämte utlåtande skickas till Regionfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Afrikanska s-föreningen 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En sjukförsäkring för jämlikhet - förbättrat försäkringsskyddet för personer med 
tidsbegränsade anställningar 
SSU 25+ 

Sjukförsäkringen infördes vid en tidpunkt då tillsvidareanställning var normen på 
arbetsmarknaden. Trots att Sverige idag har cirka 750 000 personer med tidsbegränsade 
anställningar utgår regelverket fortfarande från en föråldrad syn på arbetsmarknad där 
arbetstagaren antingen är anställd eller arbetslös. Sjukförsäkringen måste anpassas till en 
arbetsmarknad som i allt högre utsträckning präglas av tillfälliga arbeten. Den rättsliga 
utgångspunkten i sjukförsäkringen är att bedömningen av arbetsförmågans nedsättning sker 
stegvis enligt på förhand fastställda tidsramar. Detta kallas rehabiliteringskedjan. 

Under de första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, 
eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare. Efter 90 dagar har du bara rätt till 
sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. 

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ett normalt förekommande 
arbete på arbetsmarknaden. För dem som saknar anställning bedöms arbetsförmågan i 
förhållande till arbeten som är normalt förekommande på̊ arbetsmarknaden redan från första 
dagen i sjukfallet. Eftersom rehabiliteringskedjan endast kan tillämpas fullt ut för de som har 
anställning har frågan om den försäkrade anses vara anställd eller arbetslös en stor betydelse för 
rätten till sjukpenning. 

Försäkringskassan uppfattar en behovsanställd som anställd förutsatt att han eller hon har 
inbokade arbetspass, om det däremot inte finns några inbokade arbetspass blir den 
behovsanställda betraktad som arbetslös och arbetsförmågan bedöms mot ett normalt 
förekommande arbete. Det räcker inte att den försäkrade gjort sannolikt att han eller hon skulle 
ha arbetat om hen inte blivit sjuk utan det krävs att det finns en överenskommelse om arbete. En 
behovsanställning uppfattas därför allt som oftast av Försäkringskassan som ingen anställning 
alls. Det innebär att behovsanställda vid sjukdom utsätts för en hårdare prövning än de med 
tillsvidareanställningar. 

Att den försäkrade betraktas som arbetslös har inte bara betydelse för rätten till sjukpenning, det 
påverkar även ersättningsnivån. För arbetslösa begränsas ersättningen och som mest kan den 
försäkrade ersättas med 543 kronor per dag, till skillnad från anställda som högst 

kan få 804 kronor per dag. Viktigt att notera är att ersättningen för anställda är indexerad och 
knuten till prisbasbelopp, medan ersättningen som lämnas till arbetslösa är fastställd i lag. Detta 
innebär att skillnaden i kompensationsgrad mellan anställda och arbetslösa växer för var år. 
Sjukförsäkringen vilar på̊ inkomstbortfallsprincipen. Grundtanken är att de försäkrade vid 
sjukdom garanteras en ersättning som säkerställer att han eller hon i huvudsak bibehåller sin 
ekonomiska status. Det finns starka skäl för att ifrågasätta om den nuvarande tillämpning av 
sjukförsäkringen är förankrad i inkomstbortfallsprincipen. Regelverket bryter anknytning mellan 
förvärvsinkomst och sjukpenning när arbetsförmågan för arbetstagare med tillfälliga arbeten 
bedöms mot hela arbetsmarknaden och inte mot det arbete som de faktiskt utförde före 
insjuknandet. Att unga, kvinnor och utomeuropeiskt födda är överrepresenterade bland 
arbetstagare med tidsbegränsade anställningar gör denna fråga särskilt angelägen. 
 

Vi yrkar att 



1. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver frågan om att en försäkrad som har en 
behovsanställning får sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen. 
2. Socialdemokratiska arbetarepartiet driver frågan om att sjukpenning lämnas utan hänsyn till 
den begränsning av beloppet som gäller för arbetslösa. 
3. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen 
4. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun skickar vidare motionen till nästkommande 
kongress 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSU 25+ 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
För en tryggare stad 
Gröndal-Liljeholmens s-förening 

Som vi älskar Stockholm. Sveriges huvudstad med allt vad det innebär. Det är inte bara en stad 
för hela landet att besöka och vistas i det är också en stad där människor bor och barn växer upp 
i. Människors upplevda otrygghet bidrar till att en del inte vågar vistas ute nattetid. Vi borde 
säkerställa att Stockholm även i stadsarkitekturen bygger bort och lyser bort mörka hörn. Att 
stadsplaneringen utvecklas så att dagisbarn behöver kliva över kanyler på väg till förskolan, att 
ungdomar inte kan gömma sig i mörkret i en park, längs en husfasad eller en nedsläckt skola och 
röka på. Det finns ett rejält arbete som kan göras som kan bli billigare i längden.  

Platser som refereras till är alltifrån Liljeholmskajen, Hornstull, Zinkensdamm,  Tantolunden, 
Eriksdal, Blecktornsparken, Helgalunden, Medborgarplatsen, Björns trädgård med mera. 
Egentligen väldigt centrala delar som borde kunna vara mer attraktiva fina platser för olika 
generationer att vilja vistas på. Som ni kanske förstår radas här upp framförallt delar av 
Södermalm eller närliggande områden. Det är för att just dessa utomhusmiljöer är slitna och 
tillhåll för öppen narkotikahandel, narkotikabruk, fungerar som offentliga toaletter eller på andra 
sätt är eftersatta.  

För att skapa trygghet kan man vidta flera åtgärder. Bygga bort ytor som uppfattas som en allmän 
plats att urinera på. Bygga tryggare kvarter med möjlighet till uteservering och inte bara 
cykelparkering (Medborgarplatsen som ett exempel), mer belysning och även en utbyggd  
kamerabevakning. Analys av vilka åtgärder som skulle vara lämpliga lämnar vi åt experter men 
klart är att en trygghetsöversyn skulle behöva göras. 
 

Vi yrkar att 

1. att arbetet med att identifiera och bygga bort otrygga miljöer intensifieras i Stockholm i 
enlighet med motionen  
2. att Stockholms stad tillsammans med polis, fältassistenter och andra relevanta aktörer gör en 
stadsövergripande trygghetsöversyn av offentliga platser 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Gröndal Liljeholmens s-förening 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion J4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  K6) 
Inkomstkrav för pensionärer som hyr bostad 
Johannes-Gustav Vasa S-förening 

Ta bort inkomstkraven för pensionärer som vill hyra en lägenhet 

Många pensionärer vill flytta till lägenheter som bättre passar deras behov. Det kan handla om att 
hushållet blivit mindre och behoven av ytor minskat eller att den nuvarande bostaden brister i 
fysisk tillgänglighet. Med hänsyn till att gruppen äldre pensionärer ökar snabbt är frågan 
högaktuell. 

Idag anses det normalt att en hyresvärd kan neka någon att hyra en lägenhet om inte inkomsterna 
överstiger hyran med ett visst belopp. Motivet är att hyresvärden inte ska riskera obetalda hyror. 
För personer med lönearbete eller enbart kapitalinkomster är inkomsterna i någon mån osäkra, 
och det att ställa inkomstkrav kan vara rimligt. För en pensionär är inkomsten fullständigt 
förutsägbar, oavsett om det rör sig om den allmänna pensionen eller tjänstepensioner som följer 
en utbetalningsplan. Behovet av att ställa krav på inkomster som är väsentligt större än hyran är 
därmed obefintligt. 

Men bör då inte pensionärer ha råd att göra något annat än att bo? Det är naturligtvis rimligt, 
men att ta höjd för det är inget ansvar för hyresvärdar. Den pensionär som accepterar ett 
hyreskontrakt kan själv bedöma vilka övriga kostnader hen vill ha utrymme för. Den som 
accepterar en hyra som motsvarar 80 procent av pensionen har kanske för avsikt att sälja sin 
nuvarande bostad och därigenom frigöra ett kapital att leva på. Det kan också finnas andra 
tillgångar i form av aktier eller banktillgångar, men det kan också handla om att man tänker 
begränsa sin konsumtion till mat och det breda utbud av kultur och nöjen som erbjuds via nätet 
till låga kostnader. Att någon pensionär skulle ingå ett hyresavtal och sedan prioritera andra 
kostnader är att betala hyran torde vara mycket sällsynt, och har med största sannolikhet inget 
samband med pensionens storlek. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna generellt ska verka för att hyresvärdars möjligheter att ställa inkomstkrav 
på pensionärer som vill hyra en lägenhet begränsas 
2. Socialdemokraterna i Stockholm agerar för att stadens bolag ska ta bort inkomstkraven för 
pensionärer som vill hyra en lägenhet. 
3. motionen överlämnas till kommunfullmäktige- och riksdagsgrupperna för åtgärd. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Johannes-Gustav Vasa s-förening 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ordning och reda i folkbokföringen och öppna spjäll mellan myndigheterna 
Ängby s-förening 

I DN den 7 november 2021 fanns en artikel om elever som ”försvinner”. Man relaterar till en 
färsk rapport från Försäkringskassan som gör en uppskattning att mellan 6 000 och 12 000 barn 
är folkbokförda i Sverige trots att folktandvården och skolan inte vet var de är. 
Utvecklingsledaren på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck berättar 
att de fått samtal om 340 minderåriga barn som blivit bortförda eller kvarhållna utomlands mot 
sin vilja.  

I artikeln framkommer en misstro bland föräldrar mot socialtjänsten och en oro för att barn ska 
omhändertas, samtidigt redovisas en oro för att barnen tappar sin koppling till föräldrarnas kultur 
och uppväxtregler. Detta speglar möjligen de värderingsskillnader som finns i Sverige.  

Södertäljes kommunalråd har vid flera tillfällen efterlyst en bättre folkbokföring och samkörning 
av register, skatteverket vittnar om att man skulle med bättre samarbete mellan myndigheter, 
statliga och kommunala, komma till rätta med en rad brott mot välfärdsstaten. Kommunerna har 
tillgång till en tjänst som heter SSBTEK, denna bör givetvis öppnas för relevanta statliga 
myndigheter.     

Sverige har en stolt tradition av kyrkobokföring där det viktigaste om varje medborgare noterades 
i kyrkböckerna, något som alla släktforskare haft glädje av i och utanför Sverige. Sverige har 
statistik och register över det mesta vilket i digitaliseringens tidevarv är en konkurrensfördel, t.ex. 
inom den medicinska forskningen och vid utvecklingen av nya innovationer.  

Att döma av artikeln och andra rapporter har Sverige fått problem med att vi inte vet vilka som 
bor i Sverige och var de bor. Det är ett stort problem att många som inte fått sin ansökan om asyl 
beviljad ändå stannar kvar. Har man inte rätt att vistas i landet så återstår att försörja sig på en 
svart marknad vilket kan utnyttjas av arbetsgivare eller ligor. Detta underlättas tyvärr om 
samhället inte har koll på var alla bor och arbetar. Folkbokföringsbrott talas det om ibland och 
bedrägerier mot välfärdssystemen omvittnas av skatteverket. Bostadsföretagen behöver veta vilka 
som bor i lägenheterna som man hyr ut. Om man inte vet vilka som bor på en viss adress riskerar 
vi att falska uppgifter används i svarta affärer. Detta skapar givetvis också stora problem för 
kommunerna.   

Nu är det hög tid att det beslutas om regler som gör det möjligt att alla myndigheter kan 
samverka utan hinder och att man enkelt kan utbyta information digitalt mellan sig. Med 
datorisering och fritt utbyte mellan t.ex. skolan, socialtjänsten, sjukvården, polisen, 
Försäkringskassan, A-kassan och Arbetsförmedlingen skulle barnens rättigheter kunna tillvaratas. 
Efter att ha läst DN-artikeln undrar man onekligen hur den här situationen har kunnat uppstå 
och att det får fortgå. Är det rimligt att personer som bor i Sverige sänder barn till släktingar i de 
länder där föräldrarna är födda för att man inte anser att barnen ska växa upp i Sverige med de 
värderingar som råder här? Vad händer med barnens rättigheter?  

Man kan också fråga sig om varför detta händer, när man betänker att människor flytt till Sverige 
och övriga Europa med de värderingar som råder här och sökt asyl med hänvisning till utsatthet i 
födelselandet. Av något skäl väljer en del föräldrar ändå att sända sina barn tillbaka till det land 
man flydde från, vad sänder det för signaler? Hur ska det förstås?Migrationspolitiken har kommit 
högt på den politiska agendan, i stället för att se bakåt och försöka fördela skulderna mellan olika 
parter är det viktigt att se framåt och skyndsamt ge myndigheterna de verktyg som man behöver 
för att dra fördel av de register och den kunskap som var och en har. Tillsammans kan de komma 



till rätta med de problem som lyfts fram ovan. Givetvis bör användandet av registerinformation 
kringgärdas av användningsregler men det kostar att inte använda sig av den kunskap som finns 
och det betyder också att medborgarnas tillit till det offentliga får sig en knäck om detta missbruk 
får fortsätta.Migrationspolitiken har kommit högt på den politiska agendan, i stället för att se 
bakåt och försöka fördela skulderna mellan olika parter är det viktigt att se framåt och skyndsamt 
ge myndigheterna de verktyg som man behöver för att dra fördel av de regi 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms arbetarekommun verkar för att det görs en utredning gällande förutsättningarna 
för att statliga och kommunala myndigheter ges ökade möjligheter att dela information och 
kraftsamla mot olika typer av brottslighet som strider mot barnkonventionen och 
välfärdssystemen 
2. motionen sänds till den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Ängby s-förening 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Praktiken kring statligt utfärdat våld i Sverige 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

FN:s tortyrkommitté har under upprepade tillfällen granskat hur Sverige lever upp till FN:s 
tortyrkonvention. Resultatet av en av dessa granskningar presenterades i en rapport den 28 
november 2014. Rapporten innehåller sedan tidigare känd kritik riktad mot Sverige angående 
häktningstider med mera. Sverige kritiseras starkt för den utbredda och utdragna isoleringen av 
barn, att brottsmisstänkta för lätt hamnar i häkte och att häktningstiderna ofta är mycket långa. 
Även de omfattande restriktionerna som förekommer under häktningstiden ifrågasätts av FN-
kommittén. 

Kritiken i rapporten är särskilt hård när det gäller isolering av unga i polisceller eller andra förvar, 
och FN-kommittén anser att Sverige bör avskaffa det systemet. I dag kan unga människor 
isoleras i 22 timmar om dygnet under långa perioder. FN oroas över de självmord och 
självmordsförsök som har skett bland unga som placerats i häkte och som tros vara ett resultat av 
isoleringen. FN-kommittén kräver att Sverige helt avskaffar isolering av barn i polisarrest, häkte 
och på särskilda ungdomshem samt utreder självmordsfallen i häkten. 

Vissa förundersökningar tar längre tid än andra, och i vissa fall kan långa häktningstider vara 
motiverade. Men det är idag mer regel än undantag. De som har suttit allra längst har suttit 
instängda i drygt 1 400 dagar, varav ca 1 000 dagar med restriktioner. Under 2013 satt 119 
stycken 15–17-åringar häktade, varav 97 var isolerade med restriktioner. Alla EU-länder utom 
fyra, däribland Sverige, har en maxgräns för häktningstider med restriktioner. Att Sverige saknar 
en maxgräns har även kritiserats av Europarådet, Amnesty och Human Rights Watch 
 

Vi yrkar att 

1. Sverige helt avskaffar isolering av barn i polisarrest, häkte och ungdomshem enligt FN-
kommittens krav 
2. självmordsfall i polisarrest, häkten och ungdomshem utreds vidare i samband med isolering 
och långa häktningstider 
3. Sverige inför en maxgräns för häktningstider med restriktioner 
4. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Symboliken kring statligt våld i Sverige 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 

Fasces (plural av latin fascis, "bunt, knippe") är sammansatta knippen av björk- eller almspön 
som bars av de romerska liktorerna framför högre ämbetsmän som ett tecken på deras straffande 
makt. Under den allra första tiden som symbolen användes (till omkring 500 f.Kr.) förekom en 
instucken yxa för att symbolisera överhetens makt över de romerska medBORGARNAS (hint 
hint)  liv, men efterhand fick inte denna utsmyckning förekomma i Rom, utan begränsades till 
härarna och provinserna.  

Spöna syftade på makten att straffa och yxan på makten att halshugga och är nog mest känd från 
de italienska fascisternas användning av den. Benito Mussolini antog Fasces som symbolen för 
hela sin politiska rörelse (se: fascism), då han ansåg att två av fascismens grundprinciper just var 
statsmakt, och statens rätt att bestraffa medborgaren. Fasces som symbol kan ses i bakgrunden av 
många av Svenska myndigheters olika emblem, däribland Svenska Polismyndigheten, Svenska 
Ordningsvakter, Militärpolisen och Beredskapspolisen. 

Att Svenska Polismyndigheten, Svenska ordningsvakter, militärpolisen och beredskapspolisen 
använder en symbol som rent av symboliserar våldsam bestraffning och som är starkt 
sammankopplad med fascismen är olämpligt och visar tydligt hur det svenska rättssystemet 
primärt fokuserar på bestraffning istället för rehabilitering, vilket vi som socialister tydligt 
motsätter oss. Att överhuvudtaget använda en symbol som är så tätt anknuten till fascism, 
dödsstraff och romantiseringen av statligt våld bör ej tillåtas. 
 

Vi yrkar att 

1. Att symbolen fasces avlägsnas från Svenska myndigheters logotyper och emblem samt övrig 
kommunikation 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
SSU Wasastan, SSU Front, SSU Stockholm 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Så skapar vi ett tryggare Stockholm 
Farsta-Fagersjö s-förening 

Stockholm ska vara en stad där man kan leva, bo och känna sig trygg – vara en del av en större 
gemenskap. För att bygga den gemenskapen behövs en solid grund, ett tryggt fundament som 
vårt samhälle vilar på. Här ska man kunna cykla till arbetet, gå till skolan eller hem från 
tunnelbanan och känna sig trygg. Trygghet för oss bygger på långsiktighet. Så att alla 
Stockholmare känner en delaktighet i samhället – att de blir lyssnade på och att deras röster 
räknas.  

Där är vi inte idag. Enligt de återkommande trygghetsmätningarna är det många i vår stad som 
känner en oro för att vistas utomhus sent i många delar av vår stad. Skjutningar och kriminalitet 
tar för många av våra unga och skapar oro. Alla barn är inte likadana men de är lika mycket värda. 
Vi behöver se våra barn, älska våra barn - redan från tidig ålder.  

Det finns så mycket en socialdemokratisk politik skulle kunna göra för att tränga undan 
otryggheten och fylla vår stad med värme, gemenskap och trygghet. Trygghet handlar om tillit till 
andra och till stadens och statens verksamheter. Tillit till andra människor skapas genom att 
människor möts och träffas. Kulturskolans verksamhet är bra exempel. För att möjligära för att 
så många som möjligt ska kunna delta så ska avgifterna dit sänkas.  

Vi behöver börja tidigt redan när barnen är små. Här kan vi kika på det projekt som vår 
grannkommun Botkyrka arbetat med. TÅGET, som är ett våldsförebyggande arbetssätt för 
förskola och skolan, med målet ”En skola fri från våld”. Barnen lär sig hantera konflikter och vad 
man gör när kompisarna bråkar. Som efter många år av enträget arbete nu ger resultat. 

Vi behöver skapa platser där relationer kan skapas. Öppna fritidsgårdar och bemannade parklekar 
skapar naturliga mötesplatser där föräldrar, ungdomar och barn skapar tidigare sociala relationer 
som ofta består under många år framåt. Att ha sociala relationer med sina barns kompisars 
föräldrar skapar samhörighet och gemenskap och leder till ett tryggt samhälle och trygga 
människor. Fler öppna fritidsgårdar och ökad bemanning på parklekar samt öppna förskolor 
behövs. Inte som nu sker, då all kommunal verksamhet med barn och fritid är tvingad att skära 
ner på grund av ekonomiskt snäva ramar. 

Vi behöver visa unga andra sätt att bygga sina liv. Företag som är villiga att ta unga killar och 
tjejer som lärlingar skulle kunna söka och få statliga medel för att täcka en del av sina 
lönekostnader. Med riktade medel skulle vi kunna utveckla högskolekurser i ungdomsledarskap 
och hållbar samhällsutveckling där det är obligatoriskt att göra praktik i utsatta områden. Det är 
en profession som behöver utvecklas. 

Vi behöver stärka civilsamhället och dess samverkan med det offentliga. I Stockholm behöver de 
goda krafterna i samhället lyftas fram och få resurser. Det handlar om både enskilda medborgare 
och föreningar. Sport och idrott ger hälsa, kamratskap och skapar goda sociala kontakter.  Idag 
lider Stockholm av en anläggningsbrist, som resulterat i långa köer till stadens idrottsföreningar. 
Genom att bygga fler idrottsanläggningar kan vi korta köerna, och ger fler barn möjlighet att vara 
en del av civilsamhället istället för att vara emot det. Vi ska även se till att våra skolors sport- och 
idrottshallar verkligen nyttjas genom att t.ex. anställa vaktmästare som kan öppna och stänga. 
Satsa på föreningslivet och hjälp praktiskt till att vägleda intresserade att starta en förening och ge 
föreningar styrelseutbildning.För ett tryggare Stockholm krävs ett nära samarbete mellan förskola, 
skola, fritid, fältassistenter, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag, socialtjänst och 
polisen. Alla myndigheter och organisationer behöver bli bättre på att tidigt fånga upp och sätta 



in insatser eller annat stöd till familjer, barn och ungdomar som är på väg in i eller redan är i 
kriminalitet. Här behövs ett samarbete och ett annat synsätt för samarbetet. Även om 
ansvarsområdena är väl definierade så krävs det att inblandade myndigheter samarbetar över 
gränserna för sina ansvarsområden för att inte utsatta ska hamna mellan stolarna. Till exempel 
genom att socialsekreterare alltid ska delta på grundskolornas elevhälsoteams möten. 

Vi vet att segregation och ojämlikhet drar isär vår stad. Det finns inte en enkel lösning. Men vi 
tror på staden och på att politiken gör skillnad. Det finns många saker vi tillsammans kan göra för 
vår stad och för varandra för att bygga staden tryggare.För ett tryggare Stockholm krävs ett nära 
samarbete mellan förskola, skola, fritid, fältassistenter, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, 
företag, socialtjänst och polisen. Alla myndigheter och organisationer behöver bli bättre på att 
tidigt fånga upp 
 

Vi yrkar att 

1. socialdemokraterna i Stockholm driver politik för ett tryggare Stockholm  
2.  socialdemokraterna i Stockholm verkar för att avgifterna till Kulturskolan sänks 
3. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att Stockholm undersöker om TÅGET kan införas 
även i våra skolor 
4. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att mer resurser avsätts till våra parklekar över hela 
staden 
5. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att mer resurser avsätts till våra fritidsgårdar över 
hela staden 
6. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att högskolekurser i ungdomsledarskap och hållbar 
samhällsutveckling utvecklas 
7. socialdemokraterna i Stockholm verkar för goda idrottsmöjligheter för såväl föreningar som 
spontanidrott 
8. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att intresserade i staden får praktisk hjälp med att  
starta föreningar och att föreningar ges styrelseutbildning. 
9. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att socialsekreterare ska finnas kopplade till 
grundskolornas elevhälsoteam som ges möjlighet att delta på dess möten 
10. socialdemokraterna i Stockholm verkar för att alla stadsdelar har fältassistenter i sitt 
förebyggande arbete 
11. motionen antas som Stockholms partidistrikts egen 
12. motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Farsta-Fagersjö s-förening 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ta bort inkomstkrav för pensionärer som vill hyra en lägenhet 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening, Seniorsossarna 

Motion G1, som återges sist i dokumentet, avslogs på förslag av styrelsen vid årsmötet. Motivet 
var närmast att inte skapa fördelar för pensionärer med tillgångar i form av ägda bostäder. Här 
kommer ett nära liggande förslag på samma tema. Fjolårets motion finns nedanför. 

Ta bort inkomstkraven för pensionärer som vill hyra en lägenhet 

Många pensionärer vill flytta till lägenheter som bättre passar deras behov. Det kan handla om att 
hushållet blivit mindre och behoven av ytor minskat eller att den nuvarande bostaden brister i 
fysisk tillgänglighet. Med hänsyn till att gruppen äldre pensionärer ökar snabbt är frågan 
högaktuell. En  flytt kan dessutom utgöra skillnaden mellan ett fortsatt eget boende och 
institutionsboende. 

Idag anses det normalt att en hyresvärd kan neka någon att hyra en lägenhet om inte inkomsterna 
överstiger hyran med ett visst belopp. Motivet är att hyresvärden inte ska riskera obetalda hyror. 
För personer med lönearbete eller enbart kapitalinkomster är inkomsterna i någon mån osäkra, 
och det att ställa inkomstkrav kan vara rimligt. För en pensionär är inkomsten fullständigt 
förutsägbar, oavsett om det rör sig om den allmänna pensionen eller tjänstepensioner som följer 
en utbetalningsplan. Behovet av att ställa krav på inkomster som är väsentligt större än hyran är 
därmed obefintligt. 

Men bör då inte pensionärer ha råd att göra något annat än att bo? Det är naturligtvis rimligt, 
men att ta höjd för det är inget ansvar för hyresvärdar. Den pensionär som accepterar ett 
hyreskontrakt kan själv bedöma vilka övriga kostnader hen vill ha utrymme för. Den som 
accepterar en hyra som motsvarar 80 procent av pensionen har kanske för avsikt att sälja sin 
nuvarande bostad och därigenom frigöra ett kapital att leva på. Det kan också finnas andra 
tillgångar i form av aktier eller banktillgångar, men det kan också handla om att man tänker 
begränsa sin konsumtion till mat och det breda utbud av kultur och nöjen som erbjuds via nätet 
till låga kostnader. Att någon pensionär skulle ingå ett hyresavtal och sedan prioritera andra 
kostnader än att betala hyran torde vara mycket sällsynt, och har med största sannolikhet inget 
samband med pensionens storlek. 

DEN TIDIGARE AVSLAGNA MOTIONEN 

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. 

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. Socialdemokraterna generellt ska verka för att hyresvärdars möjligheter att ställa inkomstkrav 
på pensionärer som vill hyra en lägenhet begränsas 
2. Socialdemokraterna i Stockholm agerar för att stadens bolag ska ta bort inkomstkraven för 
pensionärer som vill hyra en lägenhet. 
3. Motionen överlämnas till kommunfullmäktige- och riksdagsgrupperna för åtgärd. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Värtans s-förening, Engelbrekts s-förening, Seniorsossarna 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Vapenfri värnplikt som Polis 
Hedberg, Per 

Polisen efterfrågar resurser för att möta kriminalitet i olika sammanhang. Jag föreslår att man 
återinför vapenfri värnplikt där man skall kunna göra vapenfri värnplikt som Polis.  

Vad kan dessa värnpliktiga poliser göra eftersom de inte har en fullständig polisutbildning. Men 
värnpliktstiden skall fungera som en inkörsport till polisyrket.  

• Bevakning genom att patrullera och störa personer som ägnar sig åt droghandeln på torg 
etc. 

• Patrullering i utsatta områden dygnet runt. 

• Patrullering och bevakning av parkeringsplatser där bilar brinner. 

• Patrullering och bevakning i kollektivtrafiken inte minst i tunnelbanan. 

• Punktmarkering av yrkeskriminella. 

• Patrullering och bevakning av platser som upplevs som otrygga exempelvis så kvinnor 
vågar jogga ensamma i motionsspår. 

• Bevakning av boenden där kvinnor bor som kan utsättas för fortsatt misshandel av män. 

• Bevakning och utfärda avgifter för trafikförseelser, som att köra över heldragen markering 
för att vinna tid. Förbjuden vänstersväng. Övervaka cykeltrafiken och andra transportmedel. Inte 
minst hastighetsbevakning och nykterhetskontroller. 

• Delta i utredningar av vardagsbrott som cykelstölder, bostadsinbrott etc. 

Det finns mycket olika uppgifter som tarvar resurser men jag tror att man får prova sig fram till 
vad som kan vara lämpligt och effektivt. Värnplikten som Polis skall vara en inkörsport till 
Polisyrket. 
 

Jag yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt verkar för att innehållet i motionstexten blir verklighet 
2. antar motionen som sin egen 
3. tillsänder den Socialdemokratiska partikongressen 
 
Motionen avslagen av föreningen och skickas därför in som enskild 
Kungsholmen s-förening 



Grupp: J. Välfärd/Trygghet/Jämlikhet 
Arbetsgrupp styrelsen:  Lowisa Ivman Anderzon, Elvir Kazinic, Ulrika Lorentzi 

 
Motion J11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ökade insatser för ett tryggare samhälle 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

Tryggheten i Sverige är ett ämne som under den senaste tiden diskuterats flitigt. Vi ser hur 
problemen som kopplas till trygghetsfrågor är en direkt konsekvens av försämrade resurser och 
ett bristande förebyggande arbete. De i samhället som behöver mest stöd får minst.  

Människor i utanförskap riskerar att hamna längre ifrån samhället. Alla som kan bidra ska få 
möjligheten att göra så, men då måste vi ta ansvar för att ge dem verktyg för detta. Vi ser att det 
behövs flera breda insatser. Därför 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i sin budget tillskjuter medel för extra ekonomiskt stöd till ensamstående 
föräldrar  
2. Socialdemokraterna verkar för att öka resurserna för kuratorer, speciallärare och pedagogisk 
personal i skola och förskola  
3. Socialdemokraterna verkar för att bygga fler billiga hyresbostäder  
4. Socialdemokraterna i sin budget tillskjuter medel för att kunna ge kostnadsfritt psykologiskt 
stöd till invånare i socioekonomiskt resurssvaga områden  
5. Socialdemokraterna inom partiet tar fram riktlinjer för en politik som ska främja ett tryggare 
samhälle  
6. Socialdemokraterna tillsätter en arbetsgrupp som kan utreda och lägga förslag på politik som 
kan främja ett tryggare samhälle  
7. Socialdemokraterna verkar för att återinföra möjligheten att tillgodoräkna arbetslivserfarenhet 
som en del av beräkningen av meritvärde från högskoleprovet  
8. Socialdemokraterna verkar för att utöka resurserna för fritidsgårdar och ungdomshus  
9. Socialdemokraterna verka för ett ökat kultur- och föreningsliv, tillgängligt för alla  
10. motionen jämte utlåtandet sänds till respektive parlament 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Alternativa boendeformer för personer med demens 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Hägerstens s-kvinnoklubb 

Vi har under tidigare år varit med om en uppbyggnad av äldreomsorgen som gynnat äldres 
livssituation. Det har kommit in arbetsterapeuter, sjukgymnaster med flera för att underlätta 
omhändertagandet. Sedan några år tillbaka syns denna utveckling ha ändrat färdriktning. Det 
allenarådande budskapet idag tycks vara att minimera omkostnader för äldrevården, dvs dra ned 
på resurser. Idag förekommer det tyvärr att äldre måste nattas på eftermiddagen, eftersom det 
saknats personal. Förväntade konsekvenser av inskränkningar i den äldres vardag blir på sikt 
passivisering såväl fysiskt som psykiskt. Utöver personalbrist har det varit hög 
personalomsättning inom flera boenden. Detta kan även ses högre upp i organisationen där 
chefer inte haft tydliga mandat för sitt yrkesutövande samt på många håll alltför stora 
personalgrupper vilket bidragit till att de sökt sig till andra chefsområden. 

Att arbeta med äldre är en komplex verksamhet som ställer speciella krav på personal. Det krävs 
en genuin förståelse för demenssjukdomar, dess yttringar samt vad som kan underlätta i 
kontakten med dementa. 

Vad gäller äldre med demenssjukdom, med minskande kognitiv förmåga, bör stora satsningar bli 
en prioriterad fråga framöver, både avseende resurser och nytänkande. Vi vet att vi har ett stort 
antal personer som kommer att insjukna. Enligt statistiska beräkningar uppskattas det bli 25 000 
personer/år. Det som är mest alarmerande är att denna siffra kan vara i underkant.  

Vi behöver öppna upp för alternativ. 

En vision kan vara att erbjuda olika boendeformer, som till exempel demensbyar. Sådana finns 
sedan några år i ett flertal länder, bland annat i Nederländerna och i Danmark, och nu även i 
Sverige. Ett väl avgränsat område där personer med varierande grad av kognitiv nedsättning kan 
röra sig fritt. I en demens by finns, förutom bostadshus, parkområden med soffor, affärer, kaféer, 
restaurang mm.  

De boende uppmuntras till dagliga promenader i utemiljö vilket gagnar uppbyggnad av skelett 
som av olika skäl blivit skört. I de parkliknande omgivningarna finns det bänkar att vila på. 
Betrakta det som händer runt omkring, djur, natur, andra boenden. Möjlighet till spontana samtal. 
Olika livsbejakande utmaningar som tipspromenad, dagstidningar, återkommande 
trivselaktiviteter. 

De som vistas inom området ska kunna ha ett personligt band som de kan skanna av vid inköp.  

Detta omöjliggör stöld av pengar. Anhöriga sätter in en summa pengar varje månad som de kan 
kontrollera mot gjorda inköp. Individen- den äldre uppmuntras att använda sina befintliga 
kognitiva resurser så att tillbakagången minimeras. Vid köp aktualiseras så enkla saker som 
addition, procenträkning osv. 

Inom en demens by finns utbildad personal som har kunskap om åldrandets processer. En 
nyfikenhet och emotionell intelligens att orka med de utmaningar som kommer att finnas i det 
dagliga arbetet. Det finns personal som stöttar i hjälp med basala sysslor som ökar en individs 
välmående. Daglig dusch, omvårdnad av personliga tillhörigheter som egna kläder. Regelbunden 
översyn av mediciner, adekvat behandling, tandstatus, samt egna önskemål, allt efter individens 
behov. En förhoppning är också att inom detta område ska finnas boendeformer med personal 
som kan den äldres språk. En trygghet i att bli förstådd vilket minskar förvirringen. 



Poängen med denna boendeform är bejakandet av värdighet inför ålderdomen. En eloge till ett 
aktivt liv där det inte är smulor som delas ut utan värdighet. Att upprätthålla den sköra jag- 
identitet som följer med en nedsatt kognitiv förmåga är det primära. Det räcker inte med en 
sångstund i veckan för att upprätthålla en persons kognitiva status. 

På pluskontot kommer också mer trygghet för anhöriga som vet att de kan slappna av utifrån den 
tillsyn som finns. Återkommande dialog medpersonal. En personal som inte byts ut i tid och otid. 
Andra faktorer som på sikt kan visa på plussidan är mindre kostnader inom akutsjukvården. Färre 
utryckningar till lägenhetsbränder. Färre samtal som kommer till larmcentraler från förtvivlade 
förvirrade äldre. 

Boendemiljön är av vikt för vårt välbefinnande oavsett vilken ålder eller omständighet vi befinner 
oss i.personal. En personal som inte byts ut i tid och otid. Andra faktorer som på sikt kan visa på 
plussidan är mindre kostnader inom akutsjukvården. Färre utryckningar till lägenhetsbränder. 
Färre samtal som kommer till larmcentraler från förtvivlade förvirra 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att påverka möjligheten att bygga nya vårdformer 
för personer med kognitiv nedsättning  
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att utreda möjligheten att bygga demensbyar för 
våra äldre med kognitiv nedsättning  
3. Motion jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening, Hägerstens s-kvinnoklubb 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En moderniserad äldreomsorg 
Hässelby Villastad s-förening 

Omsorgen om de äldre i Sverige har en lång historia av gradvisa förbättringar. I takt med att 
levnadsstandarden i samhället ökade under 1900-talet, växte medvetandet och kunskaperna om 
hur en värdig tillvaro var möjlig i livets slutskede. Socialdemokratiska regeringar satte i allmänhet 
agendan för detta arbete. Brister har alltid funnits och upptäckts, men vårt parti har satt en ära i 
att åtgärda dem.  

Vi ser att de senaste decennierna har inneburit en kursändring för äldrevårdens del. Fokus har 
flyttats från ambitionen att efter den yrkesverksamma tiden livet ska kunna var värdigt och rikt, 
till att inom allt snävare ekonomiska ramar livet ska kunna levas någorlunda acceptabelt. 
Rapporter om vad det kan innebära har under ett antal år dykt upp i media. Ofta har det gällt 
boende som på grund av personalbrist fått gå till sängs på eftermiddagen. Ibland har maten varit 
undermålig. Möjligheter till stimulerande upplevelser har kunnat ifrågasättas.  

Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten har länge uppmärksammats för dåliga löner och 
arbetsvillkor. Även utbildningsnivån har varierat stort. I samband med den ännu pågående 
pandemin har de anställdas arbetsförhållanden belysts och stora brister kommit i dagen. Den rika 
floran av privata entreprenörer har gjort det svårt att styra upp de åtgärder som behövdes. 

Till den nyss avslutade partikongressen lämnade Stockholms partidistrikt en motion, som mycket 
väl täcker de önskemål man kan ha inför utvecklingen av en god äldrevård. Den och kongressens 
beslut i frågan bör kunna ligga till grund för uppbyggnaden av en tidsenlig, modern vård och 
omsorg om de äldre (de årsrika!) i vårt samhälle. Vi måste komma till en punkt, där vi åter kan 
säga att vi hedrar dem som byggt vårt land vidare och nu behöver oss. 

En grupp som ofta glöms bort är de anhöriga till dem som får en plats på ett boende. Om den 
ena maken bor på ett boende kan situationen för den som bor kvar i parets bostad bli mycket 
påfrestande. Den som bor kvar hemma lämnas ofta ensam med sina tankar och kan behöva en 
kurativ insats. En sådan bör erbjudas alla som utsatt på detta sätt. 
 

Vi yrkar att 

1. representantskapet beslutar uppdra åt partidistriktets styrelse att inför valet 2022 presentera en 
plan för en modern äldreomsorg för Stockholm med utgångspunkt i partidistriktets motion och 
kongressens beslut; 
2. i denna plan även ingår kurativt stöd till anhöriga, när någon ges plats på ett boende. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Hässelby Villastad s-förening 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Fria SL-resor för pensionärer 
Örby s-förening 

Att bli pensionär kan innebära stora förändringar i tillvaron. Utan arbetsgemenskap och social 
samvaro på arbetsplatsen saknar många pensionärer den inspiration som bara arbetet kan ge och 
det man själv bidrar till. Det blir nödvändigt att skaffa nya intressen och bibehålla gamla 
kontakter men även skapa nya kontakter. Ofta med en helt annan reskassa, då livet som 
pensionär innebär en mindre inkomst. För alltför många väntar till och med ett liv som 
fattigpensionär, där varje krona behöver vändas på. Det kan tyckas som en liten summa att betala 
cirka 40 kronor för att ta bussen ett par stationer, men för alltför fler är det idag en utgift som 
ackumulerat dränerar plånboken. Resor med kollektivtrafiken är alltså mer än ett nöje för de som 
är pensionärer – det är en livsnödvändighet för att både fungera socialt men framförallt för att 
kunna bege sig till matvaror där priserna är mer humana än vad de är i närbutikerna. 
Alternativkostnaden till fri kollektivtrafik är hög: Stillasittande pensionärer som förvägras 
möjligheten att utföra vardagsbestyr kommer kosta mycket mer. Det leder även till ofrivillig 
isolering och till inaktiva samhällsmedlemmar. Flera andra kommuner har gradvis insett 
samhällsnyttan med lägre personkostnader för kollektiv – i Uppsala län kan resenärer över 65 år 
få tillgång till alla slags resor i regionen till endast 150 kr i månaden. Vi yrkar därför att 
pensionärer får fria SL-resor. 
 

Vi yrkar att 

1. på fria SL-resor för pensionärer. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Örby s-förening 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Glad pensionär med guldkant 
Handels-Sossen, Fackliga utskottet 

Att bli äldre och få avsluta sitt arbetsliv med vetskap om att pensionen kommer att räcka till både 
hyra, mat och guldkant är så otroligt viktigt. Många viger hela sitt liv åt att se till att det skall 
finnas ett par sparade slantar på ålderns höst. Och visst är vi väl alla värda en värdig ålderns höst 
med något mer än välling på tallriken? 

Det är otroligt viktigt att kunna bevaka detta under arbetslivets gång även om det kan vara mer 
intressant med andra saker tidigare i livet. Det finns tyvärr många som på grund av bristande 
kunskap och svårigheter att kontrollera missar felaktigheter i sina pensionsinbetalningar. 

Även om pensionsmyndigheten och andra har öppnat upp för en enklare insyn på senaste tiden 
så är detta många gånger rena grekiskan för många. Något så viktigt som påverkar så många 
borde få lite mer uppmärksamhet. 
 

Vi yrkar att 

1. insynen, regler och uppgifter om pensionsinbetalningar skall bli tydligare och enklare att följa. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Handels-Sossen, Fackliga utskottet 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Halkskydd till alla över 65 år samt personalen inom hemtjänst 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 

I dag är det stora kostnader när en äldre person bryter sig. Det kan bli så illa att man inte längre 
kan bo själv för att man har skadat sig så svårt och att rehabiliteringen inte har givit det resultat 
man skull velat ha.  

Men det är inte bara de som är äldre som drabbas av fallolyckor, utan det gör även personal som 
rör sig ute på gatorna mellan besöken i hemtjänst.  All personal som måste vara sjukskrivna pga 
av att ha brutit sig ställer till det.  Förutom sveda och värken och ev lång rehabilitering så får man 
inkomstbortfall när detta händer. Men i dag är ett även viktigt för kontinuiteten att samma brukar 
får ”sin” personal som känner till dem. 
 

Vi yrkar att 

1. alla över 65 år ska få tillgång till gratis halkskydd 
2. alla inom hemtjänsten ska få tillgång till gratis halkskydd 
3. Stockholms partidistrikt antar den som sin egen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Kommunal Stockholm läns S-förening, Fackliga utskottet 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  K8) 
Pensionsmyndigheten måste följa svensk lag och ge flyktingar rätt till sin garantipension 
HBTs Stockholm 

Många människor i Sverige borde tillerkännas garantipension i egenskap av kvotflyktingar men 
ändå nekas detta av pensionsmyndigheten. Vissa får den och vissa får den inte. 
Omständigheterna i det enskilda fallet verkar vara mest beroende av vem som är deras 
handläggare på Försäkringskassan eller vem på Migrationsverket som svarar på 
Försäkringskassans fråga om flyktingskap.  

I proposition 1992/93:7 finns ett kapitel om invandrare där det tydligt framgår att både 
konventionsflyktingar, krigsvägrare och de facto-flyktingar ska tillgodoräknas bosättningstid i 
hemlandet vid beräkning av pensionsrätt. Ändå nekar pensionsmyndigheten många flyktingar 
rätten till garantipension. Migrationsverket hävdar nämligen att flyktingar måste ansöka om 
flyktingförklaring själva när man har fått uppehållstillstånd. Detta är dock ingen information som 
har gått ut till flyktingar och inget man kan göra i efterhand eftersom man inte längre är på flykt 
efter det att man fått uppehållstillstånd. Det går inte heller att söka flyktingförklaring när man 
blivit svensk medborgare.  

Att efter många år i Sverige få besked att man inte längre räknas som kvotflykting när man 
smugglats ut ur hemlandet med hjälp av svenska myndigheter, med färdiga uppehållstillstånd för 
hela familjen, känns kränkande. Det är dessutom inte ett värdigt bemötande i ett land som säger 
sig värna asylrätten och vad som följer med denna. Frågan bör därför skyndsamt utredas i syfte 
att rätta till denna för många individer problematiska situation.  

För dem som arbetat och betalat skatt här i landet i 15-16 år kommer beskedet om allmän 
ålderspension ofta som en kalldusch. Ett exempel på verkligheten för en man som kom hit som 
kvotflykting 1989 är följande (år 2006):  

Inkomstpension: 646 kr, Tilläggspension: 2 621 kr, Garantipension: 0 kr Premiepension: 63 kr, 
Bostadstillägg: 2 131 kr, Äldreförsörjningsstöd: 28 kr, Skatteavdrag: –651 kr  

Efter skatt ger detta en disponibel inkomst på 4 838 kr. Eftersom sambeskattning sker med frun, 
som tillerkänns garantipension i egenskap av kvotflykting och således har en disponibel inkomst 
på 6 939 kr, blir inte äldreförsörjningsstödet högre.  

Ett par som tidigare haft två löner ska nu tillsammans leva på 11 777 kr, varav hyran ligger på 
drygt 4 500 kr. Kvar att leva på per person är ca 3 600 kr. Och det förstår ju alla att det inte är en 
ekvation som är lätt att få ihop. Att leva på nivån för äldreförsörjningsstöd ger ungefär samma 
nivå som socialbidrag men utan de förmåner som socialbidraget kan ge i form av hjälp med t.ex. 
höga läkarkostnader eller nödvändiga tandläkarbehandlingar. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att alla kvotflyktingar, krigsvägrande flyktingar 
och de facto-flyktingar tillerkänns garantipension. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att en utredning tillsätts om svenska 
myndigheter följer svensk lag när man nekar flyktingar garantipension. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
HBTs Stockholm 



Grupp: K. Pensioner/Äldreomsorg/Äldre 
Arbetsgrupp styrelsen:  Mirja Räihä, Elsemarie Bjellqvist 

 
Motion K7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Seniorgym på vård- och omsorgsboende/dagverksamhet 
Engelbrekt s-förening, Värtan s-förening, Seniorsossarna, Östermalm-Gärdet s-förening 

Styrketräning är viktigt for att förebygga och behandla flera av de vanligaste sjukdomarna hos 
äldre. Äldre i Sverige har också̊ en mycket positiv attityd till styrketräning enligt forskningen.   

Även relativt korta styrketräningsprogram resulterar i betydande styrkeökningar hos äldre 
personer. Betydelsen av detta för en persons hälsa är svår att överskatta. Forskning har bland 
annat visat att äldre som styrketränar behöver medicinsk vård i betydligt mindre utsträckning än 
sina icke styrketränande jämnåriga.  

Det har också visat sig att de som styrketränar så lite som 30 minuter per vecka reducerar risken 
att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 23 procent, medan de som går raska promenader så mycket 
som 30 minuter varje dag bara reducerar den med 18 procent. Skelettet stärks som mest om man 
gör rörelser som kroppen inte är van vid. Från ett lokalt pensionärsråd har också framförts 
synpunkten att inrättande av ett gym med träningsmaskiner bör prioriteras.  

Effekterna av styrketräning hos äldre är likvärdiga med de man ser hos yngre. Träning hos äldre 
har också positiva hälsoeffekter, som att minska fallolyckor, blodtyck m.m. Vi föreslår vård och 
omsorgsboenden samt dagverksamheter utrustas med gym. se t.ex. artikel 
https://www.umu.se/reportage/uppmarksammad-forskning-kring-styrketraning-for-aldre/ 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska, i motionens anda, verka för att seniorgym inrättas på stadens 
vård- och omsorgsboenden/dagverksamheter. 
2. motionen jämte utlåtande skickas till fullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Engelbrekt s-förening, Värtan s-förening, Seniorsossarna, Östermalm-Gärdet s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L1  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L17) 
Öppna Skolplattformen 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, Öppna utskottet 

Skolplattformen är en it-baserad skolplattform, och del i att skapa En skola i världsklass som 
ingår i Stockholms stads vision 2030. Den tar avstamp i regeringens strategi om den digitala 
agendan som en process som ska leda till att Sverige blir bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. 

Utbildningsförvaltningen började upphandlingarna 2013 efter gediget förarbete med en 
projektgrupp bestående av sakkunniga inom utbildning, it, upphandling, juridik och it-säkerhet. 
För att kartlägga behoven fanns en referensgrupp bestående av ett hundratal lärare, rektorer, 
elever och föräldrar. Stadsledningskontoret tog över som projektägare 2016 under pågående 
arbete. När projektet avslutades 2019 överlämnades Skolplattformen till förvaltningsorgan, för att 
2020 helt förvaltas hos utbildningsnämnden.  

Datainspektionen har granskat fyra incidenter gällande personuppgifter och bötfälldes 2020 på 4 
miljoner kr. Investeringen skulle kosta 675 miljoner men har blivit en kostnad på uppemot 1 
miljard inkluderat extra kostnader för it-konsulter som arbetade med personuppgiftsläckorna 
Stadsledningskontoret beställde en oberoende granskning 2020 som konstaterar att 
Skolplattformen inte är i linje med den ursprungliga idén och motsvarar inte användarnas behov. 
Missnöje med plattformen föranledde att en vårdnadshavare 2021 utvecklade en fristående app 
riktad mot vårdnadshavare för att underlätta användningen av plattformen. Koden bakom appen 
är släppt som open source (öppen källkod) och använder data från Stockholm stads plattform 
genom att nyttja samma Application Programming Interface (API) för att fungera, varpå staden 
upprättade en polisanmälan om olaga dataintrång som lades ner. Förvaltningschefen blev anmäld 
till Justitieombudsmannen (JO) för att pröva huruvida utbildningsförvaltningens motarbetande av 
öppen källkod-appen är förenlig med regeringsformen, förvaltningslagen och kommunallagen.  

Idag arbetar Stockholms stad med att skapa en ny typ av avtal som ska möjliggöra att 
tredjepartsappar kan få tillgång till stadens data. Stadens mål är att ingå ett avtal med Öppna 
Skolplattformen så att staden betalar för en licens till appen med målet att det ska bli gratis för 
alla föräldrar. Licensen går att jämföra med att köpa licens för att använda Microsoft Office och 
kommer bland annat användas till att Öppna Skolplattformens volontärer kommer att få betalt 
för sina insatser. 

Händelseförloppet kring Öppna skolplattformen visar att politiken behöver hjälpa kommunerna 
att hantera öppen källkod, för att säkra att invånare får ta del av nyttan med öppen källkod på ett 
demokratiskt sätt. Kommunernas tjänstepersoner, politiker samt invånare behöver hjälp att 
identifiera vilka fler avtal eller andra åtgärder som finns för att ta del av fördelarna med öppen 
källkod. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholm säkerställer att kommunen har förmåga att själva leda, 
upphandla och styra stora digitala investeringsprojekt med moderna utvecklingsmetoder. 
2. Socialdemokraterna i Stockholm säkerställer att kommunen har ett särskilt standardförfarande 
för upphandling av digitala tjänster och ny teknik som utgår från moderna utvecklingsmetoder. 
3. Socialdemokraterna i Stockholm ger i uppdrag åt kommunen att ta vara på fördelarna med 
öppen källkod och medborgardriven innovation. 



4. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att kommunen  i mindre utsträckning lägger ut 
digital utvecklingsverksamhet på entreprenad. 
5. Socialdemokraterna i Stockholm ger kommunen rätt förutsättningar att öka, säkerställa  och 
upprätthålla den digitala kompetensen hos alla sina anställda. 
6. Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen. 
7. motionen skickas till Stockholm kommunstyrelse. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, Öppna utskottet 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L2  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En aktiv vargförvaltning 
Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård 

I Sverige har vi en lokal och regional viltförvaltning. Detta är grunden och basen som formar och 
reglerar all jakt. Bristen på vargförvaltning i Sverige får konsekvenser. Vargen har uppnått stabil 
gynnsam bevarandestatus och behöver nu en aktiv förvaltning för att inte bli för stor.  

EU:s övergripande regelverk och internationella avtal sätter ramar för vargförvaltning. Därefter 
tar politiken och myndigheterna beslut och slutligen när länsstyrelserna är klara med planen är det 
utrymme för en licensjakt som inte håller stammen kvar på befintlig nivå. I bästa fall blir det en 
handfull vargar. Detta alldeles oavsett hur stor vargstammen är i landet. Detta är varken adaptivt 
eller beståndsreglerande och har gett oss en alltmer rigid förvaltning. Vi behöver värna den 
svenska beslutanderätten över vargförvaltningen. 

Riksdagen fattade 2013 beslut om ramarna för den svenska vargförvaltningen. En bred politisk 
majoritet i riksdagen ställde sig bakom ett antal principer och en miniminivå som skulle vara 
mellan 170 och 270 vargar i Sverige. Naturvårdsverket bedömer att det behöver finnas 300 vargar 
i Sverige för att stammen ska ha gynnsam bevarandestatus.  

Miniminivån är fastslagen men vi saknar beslut om hur stor vargstam Sverige tål; både gällande 
skador, annat vilts fortlevnad och legitimiteten hos befolkningen för vargens existens.  

I dag har vi runt 400 vargar i Sverige. Om något år, med samma tillväxttakt, kan det vara 600 
vargar. Med den ökningstakten kan ett behövligt uttag eventuellt stoppas av EU:s jurister. Då 
sitter vi fast med en alltför stor – och fortsatt växande – population. Den omedelbara risken är att 
riksdagens beslut från 2013 då saknar värde i förvaltningen. 

Det blir allt fler medborgare runt om i Sverige som tvingas leva med varg inpå knuten. Det är inte 
längre bara Dalarna, Gävleborg och Värmland som har hög koncentration av varg. Östergötland, 
Jönköpings län och Skåne har de senaste åren hamnat på listan över varglän. I Stockholms län har 
vargattackerna blivit mer vanligt förekommande mot både boskap och husdjur. Vargen har blivit 
mer närgången människor. Även om vargangrepp på människor är ovanliga visar erfarenheter 
från Spanien, USA och Kanada att det hänt att vargar har skadat och dödat människor på platser 
där vargarna blivit vana vid människor. 

Utifrån det ovan yrkar vi i Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård att 
Socialdemokraterna i Stockholm tar ställning för; 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna ska verka för en aktiv vargförvaltning. 
2. Besluten om förvaltning av varg ska fattas närmare de som lever intill vargen, jägarkåren och 
berörda markägare.  
3. Socialdemokraterna ska verka för att beståndet av varg hålls på den nivå riksdagen har beslutat. 
4. Socialdemokraterna ska verka för att det ska införas ett tak för hur många individer det ska 
finnas av varg. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L3  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
En digital international för mänskliga rättigheter och säkerhet 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+ 

Inga frågor som rör Internet är nationella utan kräver fokuserat internationellt arbete för att 
bygga relationer med andra stater, aktörer inom näringslivet samt med civilsamhället. Vi ser en 
oroande global utveckling där det öppna, gränslösa internet vi är vana vid hotas av ökande 
blockering och censur. Vi ser också ett ökande antal attacker, både fysiska och virtuella, mot 
människorättsaktivister. Den ökande militariseringen av Internet, både vad gäller attacker riktade 
mot digitala system som utnyttjandet av nya medier för informationskrigföring, innebär att 
arbetet för att etablera globala, vedertagna folkrättsliga normer för staters uppträdande i 
cyberrymden måste intensifieras. Förbättrad cybersäkerhet är en förutsättning såväl för såväl 
demokrati och mänskliga rättigheter som för ett uppkopplat näringsliv. 

Cyberpolitik = utrikespolitik  

De utrikespolitiska aspekterna av den digitala politiken spänner nu över hela bredden av 
internationella relationer, säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter, utveckling, demokrati, handel, 
arbetsmarknad och ekonomi – och behandlas i allt fler multilaterala och nationella fora.  

Hoten i cyberrymden är globala och måste också mötas genom internationellt samarbete kring 
bl.a. normbildande och förtroende- och kapacitetsbyggande åtgärder för att minska risker för 
missförstånd och konflikter i cyberrymden. Socialdemokratin bör verka för en global digital 
international som slår fast tydliga visioner och mål för ett antal centrala områden: global 
cybersäkerhet, mänskliga rättigheter och informationsfrihet, jämställdhet och ekonomisk och 
social utveckling, internationell handel samt global styrning av internet. 

Internets utveckling är inte given utan är avhängig kloka politiska beslut och visioner. Det enda vi 
vet med säkerhet är att Internet kommer se väsentligt annorlunda ut om tio år än vad det gör nu. 
En socialdemokratisk digital gemenskap bör verka för ett internet som minskar klyftor, ökar 
jämställdheten och främjar demokratiska samhällen globalt. Att formulera och förmedla visioner 
om hur ett sådant internet kan se ut är en central uppgift för politiken.  

Global cybersäkerhet  

Cybersäkerhetsfrågor är till sin natur globala och utmaningarna kan enbart mötas genom 
internationella samarbeten. Den ökande militariseringen av internet, liksom den växande 
organiserade it-brottsligheten riskerar undergräva många av de fördelar som Internet fört med 
sig. Under 2016 beräknas den globala kostnaden för it-brottslighet uppgå till 445 miljarder dollar. 
Den växande mängden datasamlande sensorer i alltifrån fordon till hushållsapparater skapar nya 
ytor för it-attacker och insamling av data. Integrationen av uppkopplad hårdvara i medborgarnära 
miljöer innebär nya hotbilder och risker som politiken måste vara beredd att hantera. Utan att för 
den delen gå i klinch mot den innovation som präglat internets utveckling sedan dess linda är det 
samtidigt viktigt att medborgare kan känna sig trygga med de val de antingen gör själva eller bli 
ombedda av andra att göra.  

Cybersäkerhet är idag en strategisk angelägenhet för såväl Sverige som EU och resten av världen. 
Centrala samhällsfunktioner som energi-, finans och transportsektor liksom stora delar av 
offentlig samhällsservice är idag helt beroende av fungerande IT- och informationssystem. 
Flertalet av dessa samhällskritiska system är också globala vilket medför mycket stora ömsesidiga 
säkerhetsberoenden över gränser.  



Attacker mot IT-infrastruktur och system och därigenom mot samhällsfunktioner är idag, och 
kommer i allt större utsträckning vara, del av internationella konflikter. Attacker mot 
informationssystem utgör också en primär metod för underrättelseinhämtning. Ett flertal länder 
har byggt upp stor kapacitet för cyberkrigföring och även infört denna verksamhet i doktrin. 
Gränsdragning me...Vi har den senaste tiden sett en uppblossande diskussion om hackade val och 
om hur andra stater engagerar sig i nationella nyheter i ett informationskrig vars styrka enbart 
ökar.  

Informationsrobusthet och strategier mot propaganda måste vara en central del av en modern 
försvarspolitik, inte minst vad gäller det moderna totalförsvaret.  

Mänskliga rättigheter, personlig integritet och informationsfrihet  

Enskilda individers tillgång till ett öppet och säkert internet utgör ett av de viktigaste 
instrumenten för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling. Den utveckling som 
internet möjliggör har dock också lett till motreaktioner. Många stater har börjat använda ny 
teknik i stor skala för övervakning och för att blockera information på internet. Detta innebär 
allvarliga risker för t.ex. oliktänkande och minoriteter som verkar för sina intressen och 
rättigheter. Det har lett till helt nya utmaningar vad gäller rätten till privatliv och integritetsfrågor. 
Det innebär också stora faror på lång sikt, allt eftersom traditionella medier – såsom tidningar, 
TV och radio – i allt snabbare takt övergår till att distribuera information enbart via internet, även 
i låg- och medelinkomstländerna. Tillkomsten av alternativa normsystem för internet, där 
mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper urholkas, skulle få stora konsekvenser i takt med att 
en allt större andel mänsklig aktivitet äger rum på eller är beroende av internet.  

Samtidigt är hot, mobbning och påtryckningar från politiska extremister ett växande problem i 
stora delar av världen, inte minst hot och trakasserier mot kvinnor och sexuella minoriteter, vilket 
riskerar leda till självcensur men även till fysiskt våld. Även barns bristande säkerhet på internet är 
ett växande problem. De ordinarie rättsinstanserna förmår ofta inte agera på ett effektivt vis.  

Globalt hållbar utveckling  

Den ökade tillgängligheten till mobil teknologi det senaste årtiondet har skapat helt nya 
möjligheter på utvecklingsområdet. Miljoner fattiga människor har fått tillgång till finansiella 
tjänster genom utvecklingen av nya betalningskanaler via internet och mobilnäten (mobile 
money); tillgången till information och utbildning har ökat dramatiskt; hälsokonsultationer och 
vård på distans har möjliggjorts i rurala områden; tillgången till offentliga tjänster har förbättrats 
och miljöinsatser har förbättrats. Denna utveckling har haft avgörande effekt, inte minst på 
kvinnors möjligheter till företagsamhet, att bryta isolering och agera självständigt. Internets 
främsta effekt har dock varit att minska transaktionskostnader, och inte minst de som låser fast 
människor i fattigdom. Digitala frågor bör vara en central aspekt i Sveriges biståndsstrategier.  

Global styrning av internet  

Formerna för internationell säkerhetssamverkan, internets globala styrning och FN:s roll har 
utifrån denna bakgrund blivit en allt viktigare fråga, liksom diskussionerna om hur befintliga 
folkrättsliga instrument ska tillämpas i cyberrymden. De utrikespolitiska relationerna på 
cyberområdet präglas av motsättningar samtidigt som normbildningen på området är i sin linda. 
Sverige ska vara en viktig röst för mänskliga rättigheter, demokrati, öppenhet och rättsstatens 
principer i internets globala styrning. Likaså är främjandet av fred, säkerhet, mänskliga rättigheter 
och utveckling på internet är en viktig del av Sveriges samlade utrikespolitik.-Vi har den senaste 
tiden sett en uppblossande diskussion om hackade val och om hur andra stater engagerar sig i 
nationella nyheter i ett informationskrig vars styrka enbart ökar.  

Informationsrobusthet och strategier mot propaganda måste vara en central d 
 

Vi yrkar att 



1. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för en global digital international som slår fast 
tydliga visioner och mål för global cybersäkerhet, mänskliga rättigheter och informationsfrihet, 
jämställdhet och ekonomisk och social utveckling, internationell handel samt global styrning av 
internet.  
2. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att Sverige antar en övergripande nationell 
strategi för global cyberpolitik som ger en grund för ett samordnat beslutsfattande.  
3. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att informations- och cybersäkerhet är en 
central del av ett modernt försvar.  
4. SSU 25+ antar motionen som sin egen.  
5. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen.  
6. Socialdemokraterna i Stockholm skickar motionen till nästkommande partikongress.  
7. motionen skickas till Riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+ 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L4  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Ett demokratiskt internet 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 

Teknikens betydelse som maktfaktor ökar, men det gör också den digitala klyftan, både vad gäller 
klass, ålder, och kön. Dessutom ser vi hur näthatet riskerar yttrandefriheten och drabbar kvinnor, 
barn och ungdomar extra hårt. Politiken måste ta ansvar för ett internet utan hat och hot. 
Plattformar på internet ger olika människor skilda nyhetsflöden och olika uppfattning om 
samhället (filterbubblor). Dessa informationsflöden styrs av kommersiella intressen. För att gynna 
demokratin behöver vi istället gynna ett brett offentligt samtal med en mångfald av åsikter som 
motverkar polarisering. Här behövs en medvetenhet om vårt algoritmstyrda digitala samtal och 
aktiva åtgärder när näthat och hot begränsar den enskildes frihet. Falska nyheter är ett 
samhällsproblem, och behöver hanteras i dialog med medier och civilsamhälle. 

Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder så är tillgången till och användandet 
av datorer, internet och bredband ojämnt fördelat i befolkningen. Denna digitala klyfta speglar 
ekonomiska, geografiska och kunskapsmässiga skillnader där delar av befolkningen ställs utanför 
viktiga samhällsfunktioner, information och kommunikation.  

Enligt studien Svenskarna och internet var det 94 procent av befolkningen som använde internet, 
och 92 procent hade en dator. Däremot var det endast 71 procent som kände sig delaktiga i 
informationssamhället. Enligt studien är det uppskattningsvis 600 000 personer som inte 
använder internet. De vanligaste orsakerna att inte använda internet är bristande intresse eller att 
tekniken uppfattas som krånglig. Ungefär 2 miljoner svenskar, i varierande åldrar, uppger att de 
inte alls eller i begränsad utsträckning är datorkunniga.  

I digitaliseringens spår monteras traditionell samhällsservice och samhällsinformation ned och 
flyttas till den digitala världen. Allt fler myndigheter, kommuner och landsting byter till digitala 
utskick i stället för brev. Tidningar läggs ned eller slutar med pappersupplagor. Den som inte har 
tillgång till eller kunskap om internet och datorer får allt svårare att göra sig hörd eller att fungera 
som en fullvärdig medborgare och känna sig delaktig i samhället. Detta är ett växande 
demokratiproblem.  

Kunskap om och tillgången till, inte minst mobilt, internet blir allt viktigare i vår vardag och för 
att kunna ta sig runt i samhället. De flesta post- och bankärenden görs via internet, liksom 
exempelvis biljettköp till kollektivtrafik eller parkeringsavgifter som numer sköts via appar. 
Samtidigt försvinner brevlådor och bankomater, vilket försvårar tillgången till kontanter, i snabb 
takt. Internet blir också allt viktigare för kommunikation, studier och kontakter med myndigheter 
och organisationer.  

Den digitala klyftan är idag som tydligast mellan tätort och glesbygd, mellan arbetare och 
tjänstemän och mellan yngre och äldre pensionärer. I områden utan fiberbaserat bredband är 
invånarna ofta hänvisade till mobilt bredband som har stora luckor i täckningen, inte minst i det 
norrländska inlandet. Det mobila bredbandet är inte lika snabbt och uppkopplingen fungerar av 
och till, och på vissa platser saknas det mobiltäckning. Tanken att den digitala revolutionen skulle 
möjliggöra för fler att bo kvar i glesbygd är fortfarande inte förverkligad.  

Tidigare gick den digitala klyftan mellan yngre (yrkesverksamma) och pensionärer. Nu har klyftan 
flytta sig och går snarare mellan yngre och äldre pensionärer. Bland dem mellan 65 och 74 år är 
det 80 procent som använder internet, varav 62 procent gör det dagligen. Bland dem som är 75 år 
och äldre är motsvarande andelar 42 respektive 29 procent, och hela 57 procent har inte tillgång 



till internet hemma. Äldre som använder internet gör det dessutom i betydligt mindre 
utsträckning än yngre. Äldres möjlighet att hantera teknik och internet måste stärkas.  

Förr var de skilda ekonomiska förutsättningarna mellan låg- och höginkomsttagare en viktig 
förklaring till den digitala klyftan mellan olika grupper, t.ex. arbetare och tjänstemän. Då pratade 
vi ofta om rätten till en dator, vilket bland annat föranledde satsningen på den så kallade LO-
datorn som möjliggjorde att LO-medlemmar kunde köpa en dator till överkomligt pris för att 
motverka alltför stora klyftor mellan olika samhällsgrupper. Idag är datorer och smarta telefoner 
betydligt billigare och den digitala klyftan mellan olika inkomst- och samhällsklasser är inte lika 
påtaglig. Det finns dock andra faktorer som präglar den digitala klyftan i arbetslivet. Även om 
arbetare i allmänhet numera har råd att köpa datorer och smarta telefoner så har de inte samma 
möjligheter att använda internet, och har därmed sämre tillgång till kommunikation och 
nödvändig information, på arbetstid jämfört med tjänstemännen.  

Framtidens arbetsliv kommer att vara mer digitaliserat och digital kompetens kommer att bli allt 
viktigare. Digitaliseringen kan förväntas gynna dem som redan behärskar tekniken, vilket gör att 
den digitala klyftan mellan olika grupper i arbetslivet riskerar att bli självförstärkande. Arbetare 
har vanligen inte samma inflytande över vilken (digital) teknik som ska användas i arbetet.  

Det finns en uppenbar risk att digitaliseringen inte enbart är skill-biased (att den gynnar 
högutbildade i mer kvalificerade yrken mer än lågutbildade i traditionella arbetaryrken) utan även 
gender-biased då de som har kontroll över teknikutvecklingen i huvudsak är män som därmed 
också har ett större och växande inflytande över arbetsförhållanden och arbetslivet, och på längre 
sikt även löne- och inkomstfördelningen. Arbetslivet spelar en central roll i att minska dagens 
digitala klyfta, något som staten och parterna bör påverka genom god arbetsmiljö, anställdas 
inflytande över teknikanvändningen, tillgång till internet samt kontinuerlig (digital) 
kompetensutveckling.  

Hat och hot på nätet  

Ett jämställt internet. Internet är en digital allmänning, ett digitalt rum som alla kan möjliggöras 
tillträde till. De konflikter och skiljelinjer som finns i samhället bortom internet följer i allt 
väsentligt med även till de digitaliserade rummen. Liksom fri- och rättigheter i samma 
utsträckning ska garanteras online som offline gäller tyvärr även samma dess utmaningar. I takt 
med att internet blivit allt mer befolkat har också diskussionerna om "nätets baksidor" blossat 
upp. En sådan baksida är mängden rapporter om hat och hot i det digitala rummet.  

I mångt och mycket följer det digitala hat- och hotmönstret det som finns bortom internet. 
Skolrelaterade konflikter i nätmiljö, s.k. nätmobbning, är i stor utsträckning antingen relaterade 
till konflikter i den faktiska skolmiljön eller i sociala nätgemenskaper där unga befinner sig. Det 
rasistiska näthatet som ofta får gestalta hur grovt hat och hot som florerar online går att koppla 
till såväl den mediala som allmänna debatten om flykting- och integrationspolitiska frågor. Det 
hat och de hot som kvinnor i det digitala rummet så ofta får utstå är del av generell social 
utsatthet kopplad till den könsmaktsordning som kan ses i samhället i stort.  

En tydlig skiljelinje mellan en politisk höger/vänster-analys av detta fenomen bör synliggöras i 
förståelsen av individ kontra struktur. Hat och hot i det digitala rummet är inte ett 
individproblem. Det kan inte hanteras som en mängd enskilda ärenden. Istället måste en tolkning 
av "nätets baksidor" baseras i en strukturell förståelse av vårt samhälle och omgivning.  

Delar av det hat och hot vi ser i det digitala rummet kan och bör hanteras genom tydligt 
formulerad och tillämpad lagstiftning. Alltför många gånger har det sagts att lagen ska tillämpas 
även på internet, men där rättsvårdande myndigheter ofta saknar kompetens och resurser att så 
göra. Delar av ansvaret bör vila på det allmännas utförare - skola och hälso-/sjukvård - som bör 
bemyndigas genom kompetensutveckling och handledning. Akademi och civilsamhälle, gärna i 
kombination, kan här fylla en viktig roll i operationalisering av insatser ämnade att stävja hat och 
hot i det digitala rummet.  



Kvinnor har globalt sämre tillgång till ny teknik och till internet. I Sverige har det länge 
diskuterats hur de tekniska miljöerna är dominerade av män. Förutsättningarna för män och 
kvinnor är olika online och Internet är i mångt och mycket en patriarkal arena. I en värld med 
strukturell underordning av kvinnor är det särskilt viktigt att bryta patriarkala strukturer inom 
tekniken; det är både en demokratifråga och en resursfråga.  

I praktiska jämställdhetsfrågor medför internet oändliga möjligheter. Internet är en viktig arena i 
kulturer där kvinnor inte tillåts delta i det offentliga rummet på samma villkor som män. Tillgång 
till mobiltelefoner har gett helt nya möjligheter för företagande och förbättrar tillgången till 
nyheter och information för över hela världen, inte minst för kvinnor som i digitaliseringen 
kunnat finna stöd i att bryta mot patriarkala sociala och ekonomiska strukturer.  

Unga kvinnliga bloggare som ännu inte har släppts in i de kulturella finrummen har hittat en 
arena på internet och ses som förebilder av tusentals unga, födda på 90-talet. Men samtidigt som 
internet medför oändliga möjligheter finns det också en mörk baksida. Enligt tankesmedjan 
Freedom House har nätfriheten minskat under många år i rad. UN Broadband Commission 
konstaterar att genusgapet på internet ökar: kvinnor lämnar internet. Kommissionen slår fast att 
detta delvis beror på att kvinnor oroas sig för säkerhet och integritet på nätet – i en patriarkal 
värld är kvinnor särskilt utsatta för trakasserier på internet.  

När kvinnors röster tystnar – och tystas – på internet står vi inför ett gigantiskt demokratiskt 
problem. Uppmärksammade svenska granskande tv-program har understrukit hur kvinnliga 
journalister och politiker utsätts för grova sexuella hot och kränkningar på nätet, vilket leder till 
rädsla och självcensur. När de ger upp och drar sig tillbaka utgör internet inte längre ett offentligt 
rum, utan en smal åsiktskorridor utan dialog.  

Det digitala ansvaret  

Internet är inte en innovation ägd av en ensam aktör. Istället är det världsomspännande nätverket 
resultatet av många års samverkan mellan statliga och privata aktörer, akademi och civilsamhälle. 
Ansvarsfrågan vad gäller internets demokratiska potential är därför komplex. Konfliktytan mellan 
en trögrörlig statlig institutionell utveckling och snabbfotad teknisk innovation skapar därtill ofta 
friktionsytor.  

De olika delarna av ansvaret måste uppbäras av olika aktörer, ofta är ansvaret dessutom delat. 
Medan staten historiskt sett bidragit till Sveriges digitala framgångssaga genom LO-datorn och 
bredbandsutvecklingen under sent nittiotal kan man konstatera att de stora digitala 
tjänsteleverantörerna idag ofta är privata aktörer. En växelverkan kan därför ses som en 
framgångsrik väg även för framtiden.  

Samtidigt som staten med sin tydliga regionalpolitik kan säkerställa att infrastruktur prioriteras 
även utanför de marknadsprioriterade områdena bör driften av näten överlåtas på privata aktörer 
som snabbt kan anpassa sin verksamhet efter innovationsrelaterade förändringar inom den 
tekniska utvecklingen. Samtidigt som statens tjänster i allt högre utsträckning digitaliseras – en 
utveckling som kan spås och uppmuntras fortsätta – vet ofta privata tjänsteföretag bättre hur 
tjänsterna bäst kan utvecklas och anpassas för att maximera användarnöjdhet.  

På samma sätt kan skyldighetsfrågan diskuteras. Samtidigt som staten i högre utsträckning bör 
bidra till goda förutsättningar för digitalisering och innovation bör också privata aktörer förväntas 
ta delar av det samhällsansvar man själv ofta säger sig besitta. Ökad teknologisk transparens är en 
del av detta. Liksom privatlivets helg måste bevaras i de tjänster som benämns som eller de facto 
blir samhällsnyttiga bör också andra demokratiska faktorer säkerställas.  

De algoritmer och den kodbas som definierar vilken typ av information medborgare kan ta del av 
blir intressant att genomlysa i samma stund som enskilda plattformar tar över vissa 
samhällsfunktioner. Om den primära kontaktvägen till myndigheter sker över sociala nätverk är 
det inte orimligt att myndigheterna för att upprätthålla sin del av samhällskontraktet möjliggörs 



att garantera opartiskhet, konfidentialitet och rättssäkerhet i relation till medborgarna. Samtidigt 
som privata aktörer inte är – och inte bör göras till – att likställa med rättsvårdande myndigheter 
kan det förväntas av dem att samarbeta med samhällets sådana funktioner för att garantera 
medborgares demokratiska utrymme. Än med aktuellt blir detta när många kommersiella 
plattformar härbärgerar fler användare än många av världens länder.  

Falska nyheter och filterbubblor - Samverkan mellan samhällsaktörer  

Som del av samhällets digitalisering är samverkan mellan en rad olika samhällsaktörer centra. Inte 
minst spelar civilsamhället en mycket stor roll. Dels som brygga mellan stat och privata aktörer, 
och dels som kraft i sig självt. Civilsamhället har som samling av rörelser för folkflertalet 
kompetens och kraft att hävda de medborgerliga fri- och rättigheterna gentemot såväl en lyhörd 
privat marknad som en progressiv stat.  

I delaktighetsfrågan har biblioteken och seniorföreningar exempelvis spelat en mycket stor roll. 
Såväl public service som privata medieaktörer har länge varit – och fortsätter också vara helt 
grundläggande aktörer vad gäller värnande av internets yttrandefrihet. Vad gäller frågan rörande 
jämställdhet på nätet, inklusive diskussionen om hat och hot, har ideella föreningar och 
kampanjer haft stor inverkan på såväl samhällsdebatt som ökat ansvarstagande från privata 
aktörer. Det värde civilsamhället spelar i en snabbt föränderlig digital kontext måste erkännas och 
bör också uppmuntras.  

Här finns även möjligheter inom så kallade ”falska nyheter”. Staten bör knappast ingripa och 
sortera bland nyheter, men staten kan stödja ett system där exempelvis 
civilsamhällesorganisationer bedömer artiklar utifrån deras trovärdighet och ger dem en rating. 
Efterfrågan på sanna nyheter – och nya tekniska lösningar – bör kunna styra bort från 
desinformation på internet om strukturer ges. Intressanta försök med rating av nyheter pågår i 
Tyskland.  

En tänkbar lösning som staten kan uppmuntra är tydligare självreglerande initiativ från den 
journalistiska branschens professionella organisationer. Ett pressetiskt ramverk som är anpassat 
för den nya medielogiken och nätets informationstäthet skulle kunna utarbetas av 
tidningsutgivare eller journalistförbund, gemensamt eller var för sig. En sådan lösning skulle 
samtidigt professionalisera mediebilden och tydligare uppmuntra till ansvarstagande inom 
journalistiken. Ett indirekt mål skulle också vara att dra tydliga skiljelinjer mellan journalistik och 
tyckande, i syfte att underlätta källkritik och stödja läsare i tolkandet av vad som är ämnat att 
beskriva den faktiska verkligheten. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna Arbetarepartiet motverkar digitalt utanförskap, oavsett om detta beror på 
ekonomiska eller sociala förutsättningar. 
2. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att stärka kopplingen online-offline, dvs att 
tydligare sammankoppla konfliktytor som finns på internet med de som finns utanför. 
3. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att hantera hat och hot i det digitala rummet 
som ett strukturellt problem. 
4. Socialdemokraterna Arbetarepartiet officiellt tar ställning för en mångfald av röster - explicit på 
internet - så att ett demokratiskt samtal ej omöjliggörs av hat och hot. 
5. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att understödja ett ökat ansvarstagande av 
samhällets funktioner, av privata aktörer och civilsamhälle. 
6. Socialdemokraterna Arbetarepartiet verkar för att medier och civilsamhällets tillsammans ska 
hantera desinformation som det samhällsproblemet det är. 
7. Socialdemokratiska Teknikföreningen antar motionen som sin egen. 
8. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 
9. Socialdemokraterna i Stockholms skickar vidare motionen till nästkommande partikongress. 



10. motionen skickas till Riksdagsgruppen i sin helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L5  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L16) 
Trådlös wifi uppkoppling på vård- och omsorgsboenden 
Engelbrekt s-förening, Värtan s-förening 

Wifi-uppkopplade vård- och omsorgsboenden för äldre kan skapa större trygghet för de boende, 
leda till att de får större självständighet och en chans att vara mer delaktiga i samhällslivet. En 
trådlös internetanslutning ökar möjligheten att ta del av information, sociala medier och 
nättjänster. 

När en person flyttar in på till exempel ett vård- och omsorgsboende ska de inte behöva ordna 
internetabonnemang själva. Det kan ibland vara krångligt och det är varken rimligt eller 
hanterbart för dem att behöva göra det. Och bara för att de flyttar in på boende ska de inte 
behöva hamna i ett digitalt utanförskap, det tar bort en del av deras självständighet. Därför bör 
det finns enkel tillgång till wifi för alla på vård- och omsorgsboenden. 
 

Vi yrkar att 

1. Stockholms partidistrikt ska verka för att trådlås internetuppkoppling inrättas på stadens vård- 
och omsorgsboenden. 
2. motionen jämte utlåtande skickas till kommunfullmäktigegruppen 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöte 
Engelbrekt s-förening, Värtan s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L6  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Förbud mot casinoreklam 
SSK 

Casinoreklam har alltid varit ett problem, likt reklam för tobak och annat som är 
beroendeframkallande är det skadligt inte minst för de personer som tidigare har varit fast i 
missbruk, utan också för alla de andra som kommer påverkas negativt och riskerar att utveckla 
framtida problem. Casinoreklam och spelreklam har funnits under en lång tid. Det går däremot 
inte att neka till att denna reklam på senare år har blivit allt värre, i takt med att nätcasinon blir 
alltmer populärt och gamla plastbaserade casinon inte längre behövs till lika stor grad har nu 
nätcasinoreklamen blivit nästan outhärdlig på TV, radio och i verkliga livet där det ofta sätts upp 
på busshållplatser och liknande i form av planscher.  

I takt med denna ökning utav en reklam för något som endast är destruktivt på lång sikt så 
behöver vi göra något åt det. Sverige har tidigare förbjudit marknadsföring och reklam för andra 
beroendeframkallande och skadliga produkter som tobak. Varför skulle spel och casinoreklam 
vara annorlunda? Om något kan det ofta vara mer destruktivt då vissa belånar sig för att försöka 
vinna tillbaka sina pengar, något som skapar en ond spiral där personers liv förstörs totalt. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt  ska arbeta för förbjudandet av casinoreklam på 
TV och radio. 
2. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt ska arbeta för förbjudandet av casinoreklam i 
offentlig miljö.  
3. Socialdemokraterna i Stockholms partidistrikt driver frågan om att förbjuda casinoreklam mot 
SAP. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
SSK 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L7  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L14) 
Socialdemokratisk politik för en digital värld 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, Öppna utskottet 

När en medborgare vill läsa om vilket parti som har bäst politik för digitalisering, automatisering 
och ny teknik ska det vara tydligt att Socialdemokraterna har kommit längst. Idag nämns 
exempelvis sökordet digital fyra gånger i hela vårt partiprogram, som även innefattar ord som 
digitalisering och digitalt. Digitalisering, automatisering och ny teknik omfattar alla delar av 
samhället och våra politiska dokument behöver spegla detta ytterligare. Istället för att varje 
politiskt huvudområde såsom välfärd, sjukvård och äldreomsorg ska innehålla små partiet om 
digitalisering, automatisering och ny teknik; vill Tekniksossarna att ett huvudområde ska vara just 
digitalisering, automatisering och ny teknik som i sin tur utförligt beskriver hur olika delar av 
politiken hör ihop med detta. 

Socialdemokratiska Teknikföreningen vill kämpa för att Socialdemokratiska Arbetarepartiet ska 
vara det självklara alternativet för väljare som prioriterar digitalisering, automatisering och ny 
teknik. Ämnet är brett och komplicerat, därför vill Tekniksossarna se en utveckling där partiet tar 
ett samordnat krafttag för att påvisa ämnets relevans. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokraterna inför en separat del tillägnad digitalisering, automatisering och ny teknik i 
“Socialdemokraterna. Vår politik. A till Ö” på partihemsidan. 
2. Socialdemokraternas partiprogram inför en separat del tillägnad digitalisering, automatisering 
och ny teknik. 
3. Socialdemokraternas “Politiska riktlinjer” inför en separat del tillägnad digitalisering, 
automatisering och ny teknik. 
4. Socialdemokraternas “Framtidskontraktet. Politiska prioriteringar” inför en separat del 
tillägnad digitalisering, automatisering och ny teknik. 
5. ovanstående nämnda dokument uppdateras så att digitalisering, automatisering och ny teknik 
integreras i samtliga politikområden. 
6. Socialdemokratiska Teknikföreningen antar motionen som sin egen. 
7. Socialdemokratiska Arbetarepartiet tar fram en sammanhållen och kraftigt utökad teknikpolitik. 
8. Socialdemokraterna i Stockholm antar motionen som sin egen. 
9. motionen i sin helhet översänds till riksdagsgruppen. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, Öppna utskottet 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L8  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Idrott kan motverka segregation och brottslighet 
Idrottssossar 

Idrott kan  motverka segregation och brottslighet 

Tre miljoner medlemmar i Sveriges 20 000 idrottsklubbar är unikt väl placerade för att vända på 
varje sten för att bryta segregationen och röka ut våldet, Magdalena Anderssons tredje 
prioritering på kongressen i november 2021.   

Sen 2015 har det startats en mängd idrottsföreningar som proaktivt använder idrotten för att 
integrera de många nya svenskar som kom då.  Det kan vara ”Hej Främling!” och Inlöparna som 
har löpning, gång och skidåkning i Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Skåne, Dalarna, Västra 
Götaland, Västerbotten och Västmanland. Det kan vara ”New Hockey Generation” eller 
Djurgården som har gratis hockey i Järva eller Futebal dá força som rekryterar och utbildar tjejer 
till gratis fotboll.  

Den vågen startade för att många idrottsledare hade sett bra möten uppstå mellan människor 
som i övrigt knappt har mycket litet gemensamt. Genom idrotten möts folk i ögonhöjd. Status-
parametrar som akademisk nivå, inkomst, ursprung och social klass faller bort när fokus hamnar 
på den gemensamma prestationen, intervallpasset eller matchen. I löparklubbens 
omklädningsrum är tiden på 10km den gångbara valutan. Det gör idrotten till en välkommen 
paus från resten av samhället, men också en bra arena för kontakter utanför den egna 
socialgruppen.  

Utan idrotten skulle integrationen av de många som kommit till Sverige de senaste sex åren ha 
gått mycket sämre än den gjort.  Ett antal studier pekar på att en krona investerad i idrott ger 8-10 
kr tillbaka och att var tionde krona är ett brott mindre. Det är tydliga resultat. Vi är stolta, men 
inte nöjda. Idrotten kan och vill mer.  

Men idrotten är en heterogen rörelse. Islandshäst, Hockey och Simning ger knappast samma 
resultat. Förmågan och viljan att inkludera de nya svenskarna har sett mycket olika ut i olika delar 
av rörelsen.  Några stora idrotter som löpning och fotboll har haft lätt att inkludera invandrare 
eftersom de naturligen är billiga idrotter att utöva.  Motsatsen gäller vinteridrotterna och 
ridsporten.  

Istället för att tala om idrotten som en homogen massa behövs kunskap som tillträdande 
idrottsminister kan använda för att motverka segregation och brottslighet.  

1. Många idrotter har aktivt bidragit till integrationen medan andra till synes inte har gjort 
någonting. Varför?  

a. Där den ekonomiska tröskeln exkluderar: Hur kan den sänkas (åtminstone i barnidrott)? 

2. Många klubbar har aktivt bidragit till integrationen av nysvenskar medan andra föreningar i 
samma idrotter är etniskt homogena.  

a. Vad är skillnaden, och kan de lära av varandra?  

b. Där den ekonomiska tröskeln exkluderar: Hur kan den sänkas (åtminstone i barnidrott)? 

3. Alla idrotter är bra, men några är uppenbart bättre på att skapa klassresor och laglydighet. 
Det väcker en viktig obesvarad fråga: Vilka läxor får ungdomar med sig från idrotten?  

a. Nollsummespel (där den enes vinst alltid är lika stor som den andres förlust).  



b. Lagidrotter 

c. Individuella nollsummespel (boll- och lagidrotter, kampsport).  

d. Resultat-idrotter som friidrott, simning. 

e. Resultat-fokus 

f. Alla som går i mål är vinnare-evenemang som tjejmilen, vårruset, de i en Svensk klassiker 
och ultramarathon. 

Riksidrottsförbundet skulle nog gärna leda en sån utredning, men styrs av 72 
specialidrottsförbund som vart och ett har sina egna intressen. Flera av förbunden är också uttalat 
trötta på att bidra till samhällets mål. På det senaste riksidrottsmötet togs därför beslutet att verka 
för att politikens krav på idrotten skulle minska. Därför är detta något för näste idrottsminister 
idrottsminister.   

Vi yrkar att partidistriktets ordförande, tillika Sveriges nya idrottsminister, Anders Ygeman 
tillsätta en utredning om hur idrotten kan vända på varje sten för att motverka segregation och 
brottslighet. 
 

Vi yrkar att 

1. partidistriktets ordförande, tillika Sveriges nya idrottsminister, Anders Ygeman tillsätta en 
utredning om hur idrotten kan vända på varje sten för att motverka segregation och brottslighet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Idrottssossar 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L9  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Innovation och hållbara data 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 

Vi behöver kunna använda de enorma möjligheter som finns i data men samtidigt slå vakt om 
människors rätt till sin information. Relationen mellan individ och data är en relation minst lika 
central för den globala ekonomin som den mellan arbete och kapital, och idag tenderar ett fåtal 
multiföretag äga en stor del av världens data. Öppna data och standarder utgör en viktig väg för 
fri företagsamhet och innovation. Den enskilda medborgaren behöver få en överblick över vilken 
registerdata som staten har tillgång till, vilka som har tillgång till den samt inom rimliga ramar 
också sätta gränser för hur data ska delas till och mellan myndigheter. Vi ser även behov av en 
myndighet som kan utgöra innovations- och resurscentrum inom frågorna. 

Internet är en motor i svensk industri och tillväxtpotentialen är enorm. Svensk internetekonomi 
beräknas motsvara cirka 8 % av BNP under 2015 (och förväntas öka med 7 procent per år till 
2019) och sysselsätta nära 200 000 personer. Detta är dubbelt så högt som genomsnittet i EU. 
Sverige tillhör de länder som är mest beroende av ett öppet och säkert internet för tillväxt, och 
konkurrenskraft.  

Investeringar i forskning och utveckling bör stimuleras och samarbetet mellan forskning och 
näringsliv stärkas för att främja produktion högre upp i förädlingskedjan och skapa tillväxt i nya 
högproduktiva branscher. När befintliga arbetsuppgifter blir automatiserade måste ekonomin 
skapa nya och mer produktiva jobb och företag. I Sverige är arbetstagarna och fackföreningarna 
ofta med i företagens utvecklingsarbete av nya innovationer och produktionsmetoder. Det är en 
svensk konkurrensfördel och samarbetet är av största vikt för att säkerställa att digitaliseringen 
bidrar till framtidens arbetsmarknad.  

Den snabba digitaliseringen har i grunden förändrat villkoren för kulturkonsumtion. 
Kulturkonsumenten har fått större möjlighet att styra sitt val av konsumtion och sin tid. Det är 
en utveckling som måste bejakas.  

Kulturkonsumtion kräver dock kulturproduktion och det kräver fungerande villkor avseende 
försörjningsmöjligheter för kulturskapare och kulturarbetare. Dessa har rätt till ersättning för 
frukten av sitt arbete. Äganderätt till de immateriella verk ger genom upphovsrättssystemet 
kulturskaparna ekonomisk ersättning. Det är därför av stor vikt att upphovsrätten respekteras och 
att brott mot densamma beivras. Det finns dock lättillgängliga lagliga alternativ, och det är viktigt 
att stimulera framväxten av flera sådana som är enkla och ekonomiskt fördelaktiga att använda.  

Våra konsumtionsmönster är under stor förändring. I dag handlar vi allt mer på nätet. Cirka 65 
procent av oss handlar något online varje månad, enligt E-barometern. Detta påverkar också 
stadens fysiska strukturer. Stadsutglesning, där stadskärnor urholkas och nya handelsområden 
tillkommer i stadens periferi är problematiska ur fler synpunkter. I rumslig uppdelade städer blir 
närheten till stadens centrum och därmed närheten till så många andra människor som möjligt 
ojämlikt fördelad. Sociala kontakter och tillit utvecklas sämre i rumsligt segregerade områden och 
glesa strukturer bidrar till bilberoende. Samtidigt kan nya digitala beteenden skapa nya upplevelser 
av staden. Pokémon Go är ett exempel som visar på hur tidigare glömda eller oanvända platser 
plötsligt fått värde av att de tack vare spelet befolkats på nya tider på dygnet. I den nya digitala 
tidsåldern blir det än viktigare att förstå hur rumsliga, sociala och digitala strukturer samspelar 
och formar både utformning och upplevelse av den byggda miljön. Den digitala miljön ska inte se 
som skild från den fysiska.  

Privatliv i den digitala tidsåldern  



Utveckling av morgondagens tjänster kräver information. Data är mer än någonsin ett 
konkurrensvapen. Med data kan vi förstå människors beteenden, vilka val vi gör, när och varför. 
Nätjättarnas vision om att samla all världens information handlar om just detta. Samtidigt väcks 
frågor om vad det egentligen innebär att ett enskilt företag har sådan makt. Här kan vår svenska 
tradition av öppenhet visa sig värdefull. Med öppenhet som nyckelord kommer också ökad 
transparens, ökad delaktighet och ökade möjligheter till nya innovationer.  

I det moderna digitaliserade samhället har den information, data, om oss människor som görs 
tillgänglig elektroniskt blivit en av de viktigaste resurserna och handelsvarorna. Varje dag lämnar 
vi mer eller mindre frivilligt ifrån oss tusentals uppgifter som är mer eller mindre privata till olika 
kommersiella aktörer. Varje korttransaktion registreras och kan användas för att kartlägga våra 
köpvanor. Varje reaktion på sociala medier avslöjar en uppfattning eller ett intresse. Allt sådant 
kan vara intressant för andra bolag eller för statliga myndigheter att ta del av. Reklam skräddarsys 
för våra individuella preferenser och förslag om intressanta böcker eller artiklar baseras på våra 
tidigare läsvanor.  

I sin förlängning kan detta vara ett enormt integritetsproblem. Man kan tänka sig situationer där 
våra inköp av t.ex. fet mat, tobak och alkohol styr premien på våra försäkringar (eller möjligheten 
att överhuvudtaget skaffa en sådan). Det ger också möjlighet till omfattande kartläggning av 
åsikter och intressen som är ren åsiktsregistrering. Här finns ett behov av ny reglering av 
personuppgifter och av integritetsskyddet. De gamla reglerna är inte anpassade för det nya 
samhället. Ett särskilt problem i dag är att en så stor del av våra data har vi frivilligt delat med oss 
av. Det är inte svårt att se en framtid där ”frivillig” uppgiftslämning vara en förutsättning för 
tillgång till vissa varor och tjänster.  

Samtidigt finns det naturligtvis stora värden av att kunna samköra data, både för den enskilde och 
för samhället. I dag är det svårt att skaffa sig överblick över en patients helhetskonsumtion av 
läkemedel eller tidigare sjukdomshistoria, vilket ökar antalet feldiagnoser och felmedicinering 
(ibland med katastrofala resultat). Det är väsentligt att en ny lagstiftning underlättar för t.ex. 
journalhantering utan att tumma på den personliga integriteten.  

Det stora problemet för framtiden är dock snarare de stora datamängder som i dag hanteras av 
stora företag som Facebook och Google där den enskilde formellt är underrättad och frivilligt 
delar med sig av information om sig själv men där ett accepterande av dessa villkor är en 
förutsättning för tillgång till tjänsten. När internet var i sin linda var alla anonyma. Du valde vem 
du var på internet och nätet var ett rum där du kunde välja vem du var. Facebook och Google 
fick internetanvändarna att släppa garden och existera på internet med samma (eller en variant på) 
den identitet som användaren har även bortom tangentbordet. Resultatet är att stora företag sitter 
på enorma datamängder på internetanvändare – inte bara ålder, kön och demografiska variabler 
utan intresse, vilka sajter du har besökt etc. Cookies sparar vårt onlinebeteende och säljs vidare på 
börser för internetanvändare. Dina bilder, ditt namn och dina uppgifter köps och säljs – och det 
är idag svårt – ibland nästintill omöjligt att påverka bilden av dig själv på internet.  

Internet är till sin natur ett distribuerat medium utan ett tydligt centrum – även om tendensen där 
stora medieföretag växer och står för en allt större del av trafiken. Det innebär att exempelvis 
hämndporr, företagshemligheter eller känsliga personuppgifter som laddats upp på internet är 
oerhört svårt att ta bort – och även om offret direkt kan avgöra vem den ansvariga är – blir det 
oerhört svårt att bevisa vem som först satt bollen i rullning genom att ladda upp materialet från 
början. Och även om materialet identifierats som skadligt är det inte säkert att den som äger 
infrastrukturen/lagringen ens omfattas av europeisk eller svensk lagstiftning eftersom att servern 
kan placeras i länder där regleringen är svagare.  

En eventuell reglering av "rätten att bli glömd" kan och bör därför fokusera på att städa i de stora 
etablerade medierna som täcker en allt större del av internet: sociala medier, söktjänster och 
bloggar. Alla plattformar där det finns pengar för medieköp i omlopp har ett särskilt ansvar – 
dessa plattformar har idag incitament att samla så mycket information som möjligt om sina 



användare för att kunna sälja bättre. Och det pågår en ständig kapprustning kring vem av dessa 
som kan erbjuda bäst/mest riktad data till billigast pris.  

Det är därför viktigt att en progressiv digitaliseringspolitik tar den personliga integriteten och 
medborgarens rättigheter till privatliv på stort allvar. Kommersiella intressen har stort intresse av 
användardata, och där finns också en marknad som till stor del baseras på sådan information. 
Samtidigt är det tydligt att skyddet för den typen av data som användare lämnar efter sig vid 
användande av internet eller köp, sökningar, o dyl, är för dåligt. Här finns en möjlig skiljelinje 
mellan politiska strömningar, där den trovärdiga vägen att gå är att ta ställning för medborgaren - 
och därmed ett arbete för rimliga och verkningsfulla regleringar vad gäller exploatering av 
användardata. 
 

Vi yrkar att 

1. Socialdemokratiska Arbetarepartiet verkar för att tillgängliggöra så mycket av den data som vi 
gemensamt äger som möjligt; kartor, väder, fastigheter, hälsodata och göra den tillgängliga i de 
facto standardformat, med hänsyn taget till nationell säkerhet. 
2. Socialdemokratiska Arbetarepartiet verkar för att utreda finansieringsmodeller för en helt 
öppna geografisk data. 
3. Socialdemokratiska Arbetarepartiet verkar för att utarbeta en modell för hur den enskilda 
medborgaren kan få en överblick över vilken registerdata som staten har tillgång till, vilka som 
har tillgång till den samt inom rimliga ramar också sätta gränser för hur data ska delas till och 
mellan myndigheter. 
4. Socialdemokratiska Arbetarepartiet verkar för att instifta en liten, snabbfotad myndighet som 
kan utgöra innovations- och resurscentrum för myndigheter som behöver förändra sin interna 
och externa användning av ny teknik. 
5. Socialdemokraternas Teknikförening antar motionen som sin egen. 
6. Socialdemokraterna i Stockholms antar motionen som sin egen 
7. Socialdemokraterna i Stockholms skickar vidare motionen till nästkommande partikongress. 
8. motionen skickas till Riksdagsgruppen i sin helhet. 
 
Motionen antagen som egen av föreningarnas medlemsmöten 
Socialdemokratiska Teknikföreningen - Tekniksossarna, SSU 25+, Öppna utskottet 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L10  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Likvärdiga villkor för den politiska representativiteten i allmänna kommunala val 
Dalens socialdemokratiska förening 

Stockholm är indelat i 6 valkretsar med ett stort antal valdistrikt inom respektive valkrets. 

Som exempel kan nämnas att Enskede är indelat i 25 valdistrikt och Skarpnäck i 28 valdistrikt. 

Stockholms kommun har valt att dela in delar av den kommunala verksamheten som skall lyda 
under Stadsdelsnämnder, Sdn vilka är 13 till antalet. Som exempel kan nämnas: Enskede-Årsta-
Vantör är en Sdn och Skarpnäck är en annan Sdn. 

De geografiska gränserna för Sdn områden och valkretsar sammanfaller i stort. Men det finns 
områden som utav okänd anledning inte ligger i samma nämndområde som valkrets/ valdistrikt. 

Skarpnäck 14 Hammarbyhöjden sydväst är ett sådant område.   

För halva området leds den lokala demokratiska demokratin från Enskede Årsta Vantör SDN 
För den andra halvan leds området från Skarpnäcks Sdn område. 

Rösträtten/valprocessen ligger för distriktet i Skarpnäcks valkrets/distrikts område. Följden blir 
att röstprocessen kan kännas meningslös för den halva (ca 1500 röstberättigade) som inte kan 
utse de representanter som ska representera individen i fullmäktige/stadsdelsnämnd. 
 

Vi yrkar att 

1. Vid röstning gällande kommunalval så skall de geografiska gränserna för valkrets och 
stadsdelsnämndsområde sammanfalla 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Dalens s-förening 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L11  
(om motionen är flyttad hette den förut -  L13) 
Skolan är gratis. Nu är det dags att ta nästa steg - att införa gratis fritidsaktiviteter för 
barn och ungdomar 
Söderleds socialdemokratiska förening 

Ojämlikheten ökar i fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Men förälderns eller föräldrarnas 
inkomst ska inte hindra barnen från en meningsfull fritid. De ska få utöva de fritidsaktiviteter 
som de önskar och drömmer om. 

Avgifterna för idrott och all typ av kultur kan variera oerhört. En del kommuner satsar på gratis 
aktiviteter och en del föreningar anordnar gratis verksamhet för barn. Men alla barn ska ha rätten 
att välja vad de vill göra på sin fritid. 

FN:s konvention om barnets rättigheter Barnkonventionen är numer svensk lag. Där står i artikel 
31 som handlar om alla barns rättigheter till fritid under rubriken ”Varje barns rätt till lek, vila 
och fritid”. Att respektera och ”främja barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 
livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och 
konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet”.  

Därför är det viktigt att vi avskaffar alla hinder för meningsfull lek och fritid. Att vi skapar ett 
alternativ till att hänga i och vistas i socialt och kulturellt osunda miljöer. Att vi skapar 
förutsättningar för en meningsfull fritid som kan utövas med stöd av ansvarsfulla ledare. 

Men har vi råd? Är det inte för dyrt? 

Alla skolor betalar hyra. Att utnyttja dem till fritidsaktiviteter utanför skoltid på kvällar och helger 
borde inte generera ytterligare intäkter. Det finns inget skäl att ta ut höga avgifter för barn och 
ungdomars verksamhet i sådana lokaler.  

Hyran är redan betald. Kommunens lokaler kan användas bättre när fler får tillgång till dem. Vi 
har hört alltför många berättelser om de barn och ungdomar som inte haft något att göra på sin 
fritid och istället lockats in i kriminell verksamhet. Det är bättre och billigare att förebygga. Tidiga 
insatser är alltid billigare. Varje barn som har en misslyckad skolgång kostar mellan 10 och 15 
miljoner. Om det saknas ledare utbilda arbetslösa ungdomar. 

Skolan och fritiden hör ihop  

Barn till föräldrar med olika bakgrund träffas inte längre i vår segregerade skola. Det blir ett stort 
ansvar för samhället att barnen kan träffas på fritiden. De får bra erfarenheter som speglas genom 
framgång i skolan. Organiserade aktiviteter har visat sig ha mer positiva effekter på barns hälsa, 
betyg och utbildningsambitioner. WHO har tagit upp att barn borde röra sig minst 1 timme om 
dagen och även Folkhälsomyndigheten har tagit upp hur viktigt det är för folkhälsan. De får 
också möjlighet att lära sig fungera i kollektiv, möte med mentorer, idrottstränare och andra 
ledare. De lär sig att interagera med olika människor. Och även ett nätverk när de senare i livet 
ska söka jobb. 

Och att underlätta så att så många som möjligt får tillgång till olika fritidsaktiviteter är en 
samhällsvinst. 
 

Vi yrkar att 

1. införa gratis fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 
2. motionen skickas vidare till riksdagsgruppen 
 



Motionen antagen som egen av föreningens styrelsemöte 
Söderleds socialdemokratiska förening 



Grupp: L. Övrigt 
Arbetsgrupp styrelsen:  Alexander Ojanne, Catti Piazzolla 

 
Motion L12  
(om motionen är flyttad hette den förut -  ) 
Regeringsbeslutet om vårbockjakt måste omprövas 
Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård 

Sommaren 2021 beslutade regeringen, i samband med en översyn av jakttiderna, att tillåta 
vårbockjakt i hela landet med start 2022, trots att jägarna inte vill ha jaktformen i södra Sverige.  

I Sverige har vi en lokal och regional viltförvaltning. Detta är grunden och basen som formar och 
reglerar all jakt. Det innebär att vi utgår ifrån de lokala viltstammarna och hur förutsättningarna 
för djuren ser ut. Detta förhållningssätt skapar förståelse och acceptans för jakt. Det bör vara 
självklart att vi ska reglera viltstammarna utifrån kunskap om viltets lokala förutsättning. Därför 
blir det konstigt när regeringen inte lyssnar till vad de lokala företrädarna för jakten säger. 

Länsföreningarna inom Svenska Jägareförbundet anser att beslutet om vårbockjakt i södra 
Sverige ökar trycket på rådjursstammarna på ett sätt som kan skada rådjursförvaltningen. Sverige 
är ett långt land. Förutsättningarna ser olika ut. I söder är ägosplittringen stor och gårdarna 
generellt sett ganska små. Detta gör att det blir mycket svårare att förvalta rådjuren, eftersom 
samma djur kan röra sig över många olika jaktlags marker. 

Rådjursstammens kvalitet kan försämras med vårbockjakt. Särskilt eftersom det finns ett stort 
intresse från utländska jägare för råbocksjakt. De köper oftast jakt i södra Sverige, vilka kan leda 
till en skev könsfördelning. Idag har vi en stabil stam av rådjur där det kan finnas utrymme för ett 
ökat jakttryck. Men detta ska inte ensidigt läggas på handjur.  

Staten bör alltid – precis som jägarna – sätta viltet i centrum och sträva efter en hållbar jakt. 
Rådjuret behöver en bättre könsfördelning och en klok långsiktig förvaltning – inte en jaktform 
som snedvrider könsfördelningen ytterligare. 

Utifrån det ovan yrkar vi i Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård att 
Socialdemokraterna i Stockholm tar ställning för; 
 

Vi yrkar att 

1. beslutet om vårbockjakt i hela landet omprövas. 
2. eventuellt nytt beslut om vårbocksjakt ska grunda sig i kunskap om viltets lokala förutsättning. 
3. vårbockjakt inte tillåts där lokala länsföreningar inom jägarkåren motsätter sig det. 
 
Motionen antagen som egen av föreningens medlemsmöte 
Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård 


