
Styrelsens utlåtanden över motioner 2022 
Socialdemokraterna i Stockholm 

Område A - Arbete 
Styrelsen tackar för alla motioner som rör arbetsmarknaden, att området fått in hela 25 motioner 

från S-föreningar i så väl fackliga utskott, öppna utskottet som geografin visar på vilket otroligt brett 

engagemang det finns inom Socialdemokraterna för arbetsmarknadsfrågorna. Konstigt vore det 

annars, det finns i vårt DNA som arbetareparti en drivkraft för att förbättra villkoren för de jobbar 

samt att skapa en arbetsmarknad med full sysselsättning. 

Om vi börjar med att kolla på de motioner som främst berör arbetsvillkor kan de delas in i två 

kategorier, de som rör förslag om lagförändringar och generella krafttag över flera branscher samt de 

som rör den egna personalen i offentlig sektor. 

Arbetarrörelsens grundsyn på dessa frågor är att de i första hand ska regleras i förhandlingar mellan 

arbetsmarknadens parter, så har den svenska modellen fungerat länge. Det är få, nästan inga, av 

motionerna som styrelsen är direkt emot men vi tycker att det vore olämpligt om det var det 

Socialdemokratiska partiet som tog beslut om vad Kommunal och de andra fackförbunden i offentlig 

sektor ska kräva i förhandlingar. Därför besvarar vi en del av de motionerna men i en positiv anda av 

att vi ser det som bra åtgärder för att skapa en god arbetsmiljö med schysta villkor för personalen i 

kommunen och regionen. Sen är det upp till förhandlingar mellan fackförbunden och deras 

motparter att sköta prioriteringen av vilka åtgärder som är mest akuta. 

En del motioner väljer vi ändå att bifalla istället för att besvara, det gäller till exempelvis motion A2 

om arbetsskor där vi vill bifalla den första att-satsen om att regionen och Stockholm stad ska 

säkerställa kostnadsfria arbetsskor till medarbetare. Det är en fråga som delar av KF-gruppen i dialog 

med Kommunal valt att prioritera redan under denna mandatperiod och det finns med i 

budgetmotionen från Socialdemokraterna för 2022 i Stockholm stad. Det är också en fråga som 

Stockholm arbetarekommun drev på partikongressen 2021 och vann i votering mot partistyrelsen. 

Däremot avslår vi den andra att-satsen om en övergångslösning i väntan på att processen för fria 

arbetsskor blir verklighet, det är en krångligare modell att sjösatta och vi vill vid ett maktövertagande 

kunna gå direkt till den lösning som motionärerna förespråkar i första hand. 

Frågan om heltid som norm är en av de frågor som styrelsen landat i att föreslå besvarad, det rör sig 

om motionerna A6 och A8. Inför valrörelsen 2018 gjordes ett handslag med LO-distriktet i 

Stockholms län där samtliga arbetarekommuner i regionen lovade att jobba för frågan. I Stockholm 

fick vi som bekant inte bilda majoritet men KF-gruppen har antagit motioner som sänts in till 

kommunfullmäktige i den andan och det är också ett område som det trycks på i de 

socialdemokratiska budgetmotionerna från denna mandatperiod. Det är inte heller säkert att det blir 

en kostnad som A8 förutspår, inledningsvis kan det möjligen bli så men med fler på heltid och ökad 

grundbemanning kan också sjukskrivningstal sjunka och fler kan orka med ett helt arbetsliv hela 

vägen fram till pensionen. 

Motion A17 yrkar styrelsen också bifall till, den handlar om att mot löneavdrag kunna få ett SL-kort 

från regionen eller Stockholm Stad om det är ens arbetsgivare. Allt som underlättar för ett ökat 

kollektivt resande är bra reformer. Styrelsen vill ändå trycka på frivilligheten i förslaget. En del 

yrkesgrupper har redan idag fritt SL-kort som en förmån de beskattas för och vad motionärerna 

föreslår är inte någon subvention. Görs det med nettolöneavdrag så är det ingen vinst alls förutom 



smidigheten, görs det med bruttolöneavdrag så blir det en subvention motsvarande skatten men 

samtidigt så påverkas semesterlön, pension, sjukpenning och föräldrapenning negativt. 

Frågan om parkeringar för personalen vid sjukhus yrkar styrelsen avslag till. Vi tycker att det kan vara 

ett bra sätt för att minska smittspridning att hålla viss sjukvårdspersonal borta från kollektivtrafiken, 

det jobbas också dygnet runt på sjukhusen och möjligheterna för att ta sig från exempelvis Norrtälje 

och Södertälje sjukhus mitt i natten om man inte bor nära är begränsade. Det kan också vara ett sätt 

att locka personal till bristyrken. Sen tycker vi inte att alla personalgrupper har samma behov utan att 

individuella bedömningar behöver göras, särskilt då det troligtvis även är förknippat med en 

förmånsbeskattning. 

Förutom ovan nämnda A7 vill styrelsen också avslå A11. Inte för att vi är emot att osakliga 

löneskillnader ska bort och att det ska justeras utanför potten. Utan för att vi anser att det är delvis 

redan en reglerat i diskrimineringslagen och att det när det handlar om lågt lönesatta nyanställda är 

en fråga för parterna att reglera hur nyanställda ska lönesättas, det kan göras genom skrivelser om 

att begynnelselön ska sättas utifrån aktuellt löneläge hos arbetsgivaren eller genom tariffsystem. 

Flera motioner berör arbetsmiljö och skyddsombudens roll för hela arbetsmarknaden. A12, A16 och 

A19, om vi lite slarvigt få klumpa ihop arbetstidslagen med arbetsmiljöfrågorna även om det mer 

ligger inom det arbetsrättsliga. Styrelsen yrkar bifall till samtliga tre motionerna i sina helheter. A12 

handlar om skyddsombuds tillträde till arbetsplatser då arbetsplatsen är någons hem. För oss är det 

självklart att alla som arbetar ska kunna få sin arbetsplats kontrollerad och en säker arbetsmiljö 

oavsett var de arbetare. Det är också självklart för oss att anställningstryggheten inte ska försämras 

för att du arbetar i någons bostad, där drev arbetarekommunen redan på partikongressen i 

november efter beslut på representantskapet att Lagen om husligt arbete ska avskaffas. På 

kongressen fick vi med oss partistyrelsen att utreda frågan med avsikt att den ska avskaffas. Vi yrkar 

bifall på motion A4 och fortsätter driva frågan tills vi ser att lagen är historia. 

Även A16 handlar om skyddsombuds tillträde till arbetsplatser och ökade resurser till 

arbetsmiljöverket. Något som ligger i linje med den politik som regeringen och riksdagsgruppen drivit 

ett längre tag men mött på i motstånd ifrån en samlad höger som inte värdesätter arbetsmiljö och 

säkerhet på det sätt som Socialdemokraterna gör. A19 föreslår en återställning av arbetstidslagen till 

den lydelse som gällde innan regering Reinfeldt luckrade upp den, även det är en frågan som 

Socialdemokraterna i Stockholm drev på partikongressen.  

A14 handlar om möjligheten att upptäcka bröstcancer tidigare om fler snabbare hörsammar kallelse 

till mammografi och att fler skulle göra det om det blir möjligt att ta ledigt med bibehållen lön. 

Styrelsen delar den uppfattningen och är beredda att yrka bifall till den första att-satsen. Den andra 

att-satsen rör mer en kollektivavtalstolkning och den bör lösas mellan parterna, den blir också 

obsolet om den första att-satsen genomförs. 

Motion A5 tar upp frågan om en sjätte semestervecka. Även om styrelsen kan se att behovet finns på 

vissa håll ska man komma ihåg att frågan är dåligt förankrad på arbetsplatserna. I de senaste 

avtalsrörelserna är trycket från den organiserade arbetarklassen betydligt högre gällande frågan att 

höja lönerna än att sänka arbetstiden. Rätten att kunna få ut semesterdagar och kompledighet i 

kronor istället för tid ligger högre upp på önskelistorna. 

Enstaka förbund driver frågan om en sjätte semestervecka men LO, TCO och Saco säger samlat nej till 

en lagstadgad semestervecka till. En av poängerna är att många, framförallt tjänstemän och 

offentliganställda, redan har sex veckors semester i sina avtal. Införs en sjätte semestervecka skulle 

de kräva kompensation, vilket skulle leda till strider på arbetsmarknaden. 



Som det är idag planerar ungefär hälften av Sveriges löntagare att ta ut all sin semester under ett år 

medan den andra hälften planerar att spara dagar eller av annan anledning inte vill ta ut hela 

semestern. Det är inte heller möjligt att tala om en sjätte semestervecka utan att också prata om de 

konsekvenserna det skulle få för svensk lönebildning. Det är en uppenbar risk för att löneutrymmet i 

kommande avtalsrörelser efter ett sådant genomförande skulle vara minimalt. Tidigare TCO-

ordförande Sture Nordh har sagt att införandet av en sjätte semestervecka skulle få eländiga 

konsekvenser. 

Lönernas andel av BNP har succesivt sjunkit de senaste decennierna medan bolagens vinstuttag har 

ökat och det är uppenbart att arbetsmarknadens parter inte har lyckats fördela 

produktionsökningarna rättvist. I takt med att samhällets samlade resurser ökar och 

produktivitetsutveckling i näringslivet växer anser vi att frågan om kortare arbetstid ska aktualiseras 

och arbetarrörelsen ska ta ett samlat grepp om frågan. Det är inte självklart att ökat välstånd ska tas 

ut helt och hållet som lön. Styrelsen föreslår att representantskapet håller fast vid den linje som 

fastslogs när kongressmotionerna behandlades, att Socialdemokraterna initierar ett samtal med LO-

förbunden hur en arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras så att värdet av arbetet fördelas 

mer jämlikt samt att Socialdemokraterna har en målsättning om en generell sänkning av 

normalarbetstiden till 35 timmars arbetsvecka. 

Motion A1 lyfter problematiken som finns med arbetslivskriminalitet. Förändringar av lagstiftning 

och regelverket gällande arbetskraftinvandring gjordes av regeringen Reinfeldt 2008. 

Konsekvenserna har föranlett till att vi har idag stora problem med utländska arbetstagare som 

systematiskt utnyttjas på svensk arbetsmarknad, med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Till detta 

ska man även tillägga konsekvenserna av förändringarna har bidragit till öka andel personer som 

lever som papperslösa i Sverige. I de fall arbetsgivare och arbetstagare har hamnat i konflikt. 

Arbetskraftsinvandring är ett viktigt verktyg för svensk arbetsmarknad att kunna efterfråga 

internationell kompetens. Därför har regeringen gått fram med både lagförändringar (som träder i 

kraft 1:a juni 2022) och myndighetsgemensamma arbetsmetoder. Regelverket har skärpts på flera 

områden och fler myndigheter arbetar tillsammans för att stävja förekomsten av att utländsk 

arbetskraft utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Vi håller med andra ord med om den politiska 

andemeningen i motionen, men ser den socialdemokratiska regeringen redan aktivt arbetar med 

frågan, och vidtar åtgärder som är i regel mycket effektivare än de som föreslås av motionären. 

Styrelsen har därför valt att besvara attsats 1, som syftar till göra kraftfulla satsning på att bekämpa 

arbetslivskriminalitet. Attsats 2 har vi valt bifall, eftersom att arbetet kan förbättras ”än mer” mellan 

myndigheter som arbetar med att motverka arbetslivskriminalitet. Attsats 3 har styrelsen valt att 

avslå med en argumentation som handlar både om vi inte bör i första hand jaga människor som 

utnyttjas utan snarare företag som har satt i systematik att utnyttja människor. Att dessutom 

ompröva alla som har ett samordningsnummer ger mer administrationen än nytta. Styrelsen har 

även valt att besvara attsats 4 vad gäller att kapitalgränsen höjs till 50000kr från 25000kr för att 

starta ett aktiebolag. Eftersom detta i regel inte skulle ha någon effekt på arbetslivskriminalitet. 

Incitamentet minskar inte för fusk med andra ord. Det skulle möjligen vara om startkapitalet för att 

starta ett aktiebolag skulle uppgå till 500 000 kr, men då ska man veta vi då försvårare för att starta 

näringslivsverksamhet samt i regel för alla andra nyföretagare att kunna starta företag. 

Motionerna A3, A13 och A18 argumenterar allihop utifrån hur kollektivavtals liknande villkor kan 

säkras inom offentlig upphandling. Tryggare anställningar och godare arbetsvillkor ger bättre välfärd 

och säkrar kvalitén inom vår välfärd. En av förutsättningarna för detta är att upphandlingspolicyn 

inom Stockholms stad uppnår kollektivavtals liknande villkor. Våra förtroendevalda i Stockholms 

stadshus har haft detta som en prioriterad fråga. Mellan 2014 och 2018 genomfördes flera åtgärder 



för ett tryggare arbetsliv med bättre arbetsvillkor. Grundläggande genom att ett antal 

välfärdsverksamheter gavs bättre villkor när välfärd prioriterades framför skattesänkningar. Till 

exempel, under mandatperioden 2014 till 2018 gavs tydliga uppdrag om insatser för att minimera 

användningen av AVA-anställningar och timanställningar samt öka heltidstjänsterna. Detta arbete var 

ett krav på stadens egen verksamhet men fördes också in i exempelvis förfrågningsunderlaget för 

upphandling av hemtjänst. I motion A3 föreslår man att kommunfullmäktigegruppen ska verkar för 

att alla upphandlingar ska upphandlat företag ha kollektivavtalsliknande villkor SKR AB HÖK enligt. 

Detta är något som socialdemokraterna i Stockholms stadshus redan driver. Varje år köper 

Stockholm entreprenader, varor och tjänster för 40 miljarder kronor. Däremot så måste varje 

kollektivavtals enliga villkor vara representativa och viktad mot rätt typ av bransch. SKR HÖK må inte 

alltid vara representativ och tilltala rätt typ av bransch eller upphandling. Det kan till och med ge 

upphov till att vi kan få sämre villkor för en del arbetstagare. 

Därför har vi valt att besvara attsatserna i motionerna A3, A13, A18. Förutom attsats 3 i motionen 

A13 som styrelsen har valt att avslå med en argumentation att FI:s varningslista syftar till att varna 

för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter 

utan att företaget har nödvändiga tillstånd i eller utanför Sverige. 

I motion A9 lyfter motionären krav på att man ska kunna validera sin arbetslivserfarenhet inom 

förskola och skola i kombination med utbildning för att erhålla behörig kompetens inom förskola och 

skola. Denna möjlighet finns om inte något begränsad att kunna studera och arbeta samtidigt som 

barnskötare. Stadsdelsnämnderna har infört olika typer av kompetenshöjande insatser för att utbilda 

personalen inom förskola. Stockholmsjobben som är den typen av lönesubvention som kombineras 

med kompetenshöjande insatser som staden redan använder sig av. Idag har även flera olika 

stadsdelsnämnder samarbeten med högre utbildning vad gäller att ge barnskötare möjligheten att i 

kombination med arbete kunna studera till förskolelärare. Styrelsen håller med om att tryggare 

anställningar leder till ökad kvalité inom förskolan och ger vidare även möjligheten till att 

arbetstagare vågar stå upp för arbetsmiljöfrågor. Däremot håller styrelsen om att detta arbete kan 

vidareutvecklas och bli än bättre för att säkra kompetensförsörjningen inom välfärden och stadens 

verksamheter. Därför har vi från styrelsen sida valt att besvara attsatserna från motion A9. 

I motion A10 argumenterar motionären för att bryta unga människors utanförskap. Den blågröna 

majoriteten har i Stockholm under denna mandatperiod gjort allt annat än att prioritera en aktiv 

arbetsmarknadspolitik för trycka tillbaka arbetslösheten. Arbetslösheten i Stockholm har generellt 

legat på lägre nivåer än i riket. Stockholm har tidigare varit en stad där människor haft lätt att komma 

in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning. Den trenden är tyvärr bruten. Under hela 

coronapandemin har Stockholm haft högre ungdomsarbetslöshet än i riket eftersom stadens ledning 

intog en passiv hållning och inte satte in tillräckligt med arbetsmarknadsinsatser. Istället har allt fler 

stockholmare hamnat i långtidsarbetslöshet. De stockholmare som av olika anledningar stod utanför 

arbetsmarknaden har fått det ännu svårare att ta sig in. Nästan hälften av de som erhåller 

ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet. Våra förtroende har inom Stockholms stadshus 

drivit på för att staden i dialog med branscherna ska nya utbildningsplatser skapas och befintliga 

utökas. Utvecklingsarbetet ska fortsätta inom vuxenutbildningen för att stärka matchningen på 

Stockholms arbetsmarknad. Stockholm ska ligga i framkant och säkerställa att företagens och 

välfärdens behov av utbildad arbetskraft tillgodoses. Stockholms tillväxt ska inte hämmas av 

arbetskraftsbrist och missmatchning. Varken på kort och lång sikt. Det här är några av punkterna som 

återfinns i den socialdemokratiska budgetreservationen för 2022. 

• Ingen behörig sökande till vuxenutbildningen ska nekas studier på grund av resursbrist eller 

platsbrist. 



• Snabbspår i yrkesutbildningar ska erbjudas till de som har gymnasial utbildning. 

• En jobbgaranti ska införas. De som studerar på stadens college riktade mot förskola och 

äldreomsorg och som klarar utbildningen ska erbjudas ett jobb inom stadens verksamheter. 

• I samråd med utbildningsnämnden och i samverkan med branscher och arbetsliv ska 

befintliga och nya collegekoncept utvecklas. 

• Arbetet ska intensifieras för att förmå fler att studera till yrken där det råder brist på 

arbetskraft. 

• Information om arbetsmarknaden ska ges på yrkesutbildningar i samarbete med 

fackföreningar och arbetsgivare. 

• Särskild språksatsning ska göras på vårdutbildningar för att säkerställa att alla elever talar 

god svenska. 

Därför har styrelsen valt att besvara attsats 1 och bifalla attsats 2 och 3. Anledningen till att styrelsen 

har valt att besvara attsats 1 är för att detta redan görs inför varje sommarlov. Stadens bolag och 

förvaltningar försöker normalt sett tillsätta sommarjobb för unga. Ett av de bolagen som lyckas bäst 

är Stockholms bostadsförmedling. 

I motion A15 föreslår motionären en ökad kontroll och uppföljning av skattefinansierad sektor. Samt 

att visselblåsarskyddet stärks i alla branscher, främst i branscher med svagt anställningsskydd. 

Regeringen har genomfört en ny lagändring, den så kallade, den nya visselblåsarlagen som ska se till 

att det ska bli möjligt att larma om missförhållanden både internt på arbetsplatsen och externt till en 

myndighet. Förordningen innebär att alla myndigheter är skyldiga att inrätta och hantera externa 

visselblåsarfunktioner. Myndigheterna ska genom externa rapporteringskanaler, det som motionären 

efterfrågar visselblåsarfunktionen kunna ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om 

missförhållanden inom ett utpekat ansvarområde. Detta möjliggör för visselblåsare att kunna larma 

skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt möte. Det ställs även krav på relevant utbildning för att kunna 

hantera rapporteringarna i varje enhet. Det ställs även krav på överlämnande till rätt behörig 

myndighet för det fall en rapport har kommit in till fel behörig myndighet. Vad gäller attsats 1 att 

kunna utökad kontroll och uppföljning av skattefinansierad sektor så är detta en prioriterad fråga för 

både socialdemokraterna i region- och kommunfullmäktige inom Stockholm. 

I motion A21 lyfter motionären krav på att utreda möjligheterna för yrkesspecifik språkundervisning 

under betald arbetstid. Vem som ska föra denna utredning är i attsatsen ej fastställd även om 

andemeningen är god blir det omöjligt att veta hur detta ska genomföras. I attsats 2 föreslår 

motionären att diskrimineringslagen skrivs om så att även ursprung blir en faktor för att utreda 

oegentliga löneskillnader. Diskrimineringslagen syftar redan till att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Det blir med andra ord oklart vad motionären menar med att utreda löneskillnader, när det är redan 

enligt lag förbjudet att sätta lön efter härkomst. Idag arbetar många av stadens olika 

stadsdelsförvaltningar med språkutvecklande arbetssätt i förskolan, som utgår från barns 

erfarenheter och kunskaper. Det medför till försök att höja pedagogernas kunskap i det svenska 

språket. Det är en viktig förutsättning för förskolans kvalitativa arbete att pedagogerna äger kunskap 

i det svensktalande språket. Socialstyrelsen fick i uppdrag 2022 att genom äldreomsorglyftet betala 

ut statsbidrag till kommuner för olika typer av kompetenshöjande insatser. Många kommuner 

däribland, Stockholm, använder inte dessa pengar in i välfärden däremot, identifierade man 

möjligheten till kompetenshöjande insatser inom svenska språk. Därför har styrelsen valt att svara 

hela motionen i sin helhet. 



I motion A22 föreslår motionären möjligheten att inrätta kontorshotell för statliga myndigheter 

utreds. Det stämmer att möjligheterna till distansarbete har ökat i och med pandemin, vilket också 

även lyfts i motionen. Styrelsen tycker dock att arbetsplatsen fortfarande är ett arbetsgivaransvar. 

Med detta tillkommer en viss skyldighet för arbetsmiljöfrågor. Vardera arbetsplats och vardera 

myndighet har olika typer av arbetsuppgifter, så måste frågan beslutas och efterfrågas om 

nödvändigheten av kontorshotell av respektive myndighet. Idag har även myndigheter och 

förvaltningars arbetsplatser kommit att bli mer aktivitetsbaserade i utformningen av sina 

kontorslokaler. Styrelsen har därför valt att besvara motionen i sin helhet. 

I Motion A23 lyfts frågan om gigekonomin, delningsekonomin och plattformsföretagens framväxt 

inom svensk ekonomi. 

Förnärvarande ligger europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på 

digitala plattformar ute på remiss till alla berörda aktörer att svara på. Precis som motionären skriver, 

finns det många konsekvenser av den digitala strukturomvandlingen inom både svensk ekonomi och 

samhället i övrigt.Ett av dessa fenomen är jobbpolarisering och dess inverkan på arbetsdelningen. Vi 

håller även med motionären om att vi som parti och samhälle alltid behöver omfamna den tekniska 

utvecklingen, men som motionären skriver, behöver denna ambition integreras i en social och 

kulturell kontext för att ge bäst samhällsnytta. Här spelar samverkan mellan våra offentliga organ och 

myndigheter samt arbetsmarknadensparter en stor roll. Vi ser precis som motionären att utan denna 

ökar risken för att den digitala strukturomvandlingen, utan ordentliga regleringar, till att otrygga 

anställningsformer ökar, sämre fördelning av välstånd och ett urholkade av den svenska modellen. 

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar är 

ute på remiss. Både regeringens och partiets hållning går i linje med många av de generellt 

formulerade attsatser som föreslås av motionären. Vi har därför valt att anses motionen besvarad. 

-       Läs på regerings hemsida; Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade 

arbetsvillkor på digitala plattformarDiarienummer: A2021/02328 

I Motion A24 föreslår man förslag på en politik på området produktionskritiska råvara. EU har redan 

lagt grunderna till en industri som inte ska bara fördubbla omställningen till en grön och digital 

ekonomi, utan även möjliggöra industrin i EU till mer konkurrenskraftig på världsmarknaden och öka 

EU:s öppna strategiska oberoende. Denna linje har även SAP och regeringen ställt sig bakom. Vårt 

samhälle och hela vår omställning till fen ossilfri ekonomi är i stort behov av metaller och mineral. 

Europa konsumerar idag en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent – vilket 

gör oss utifrån ett säkerhetspolitiskt – sårbara. Regeringen har även formerat en politik för att öka 

gruvdriften inom Sverige. Detta går linje med EU:s ambitioner att öka sin egen produktion. Idag finns 

det 30 mineral och metaller som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden. De kritiska 

råvarorna väljs ut efter två viktiga kriterier: ekonomisk betydelse och tillgångsrisk. EU pekar på fyra 

områden av avgörande betydelse: 

• robusta värdekedjor för EUs industri 

• minskat beroende av primära råvaror genom stärkt cirkulär ekonomi 

• ökad produktion och bearbetning av råvaror inom EU 

• diversifierad försörjning genom hållbar internationell handel 

Därför anser styrelsen denna motion vara besvarad. 

 

 



Område B - Ekonomi 
Skatteflykt är en allvarlig form av brottslighet och undergräv er välfärden. Man behöver inte tycka 

om skatter, men man behöver förstå varför de finns. För vårt jämlika samhällsbygge är det 

nödvändigt att alla är med och bidrar och allra mest de som har det bäst ställt. Därför bifaller vi 

motion B1 i sin helhet. 

Vi delar uppfattningen om att en skattereform ska genomföras och behovet av att minska klyftorna i 

vårt samhälle. Motioner som liknar B2 har bifallits tidigare i Stockholms partidistrikt och det finns 

även kongressbeslut på att vi ska genomföra en skattereform. Vi anser motionen vara besvarad. 

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Skattemedel ska gå till välfärden. Samhället måste 

återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Motioner som liknar B3 och B4 har bifallits 

tidigare i Stockholms partidistrikt. På partikongressen 2021 togs beslut om att offentligt drivna 

akutsjukhus, inklusive universitetssjukhusen, ska skyddas mot utförsäljning eller privatisering. Under 

kongressen beslutades också att vi ska stoppa vinstjakten i välfärden införa vinstförbud i skolan. Vi 

anser motion B3 och B4 vara besvarade. Det är em självklarhet att allmännyttiga fastigheter har ett 

stort värde i vårt samhälle och ska inte säljas ut. Brottsliga och tvivelaktiga försäljningar är inte 

tillåtna, därför avslår vi motion B5 och B6. 

Område C - HBTQ/Jämställdhet/Funktionsrätt 
Längtan efter barn kan vara oerhört stark och för många kan sorgen över att inte kunna få egna barn 

vara stor. Dock precis så som motionären beskriver är handel med kvinnors liv, hälsa och kropp 

otänkbart i ett jämlikt samhälle. 

I Sverige är handeln med kvinnors reproduktivitet inte tillåtet bland annat för att kvinnokroppen skall 

skyddas från kommersialisering och exploatering. Det är svårt att garantera att surrogatmoderskapet 

är frivilligt och inte har skett under någon form av påverkan kulturellt, politiskt eller ekonomiskt. Så 

länge vi lever i ett klassamhälle kan vi inte veta om pengar, svarta eller lagliga, bytt hand som lön för 

tjänsten och det kan aldrig vara okej. 

Distriktsstyrelsen föreslå representantskapet att bifalla motionen i sin helhet. 

Område D – Hållbarhet/miljö/trafik 

Bakgrund klimat och trafik. 
Stockholms Arbetarekommun har under flera år skärpt klimat- och miljöpolitiken. Vår utgångspunkt 

är att vi måste göra vad vi kan för att nå Parisavtalets mål genom att så snabbt som möjligt få ner 

utsläppen och genomföra en rättvis omställning. 

Arbetarekommunen tog inför kongressen hösten 2021 fram ett antal distriktsmotioner med krav som 

vann stort genomslag. Kongressen slog bland annat fast att utgångspunkten är att vi ska leda 

klimatomställningen genom att driva en politik där klimatinvesteringar kan lånefinansieras, där vi 

genomför en omställning av industrin som gör att nya gröna jobb kan växa fram. Men vi ska också se 

till så att omställningen sker rättvist genom att hela samhället och landet rustas så att människor 

känner tillförsikt och framtidstro trots den enorma utmaningen vi står mitt uppe i. 

Styrelsen yrkar avslag på alla att-satser som har att göra med partikongressen då det är lång tid till 

nästa kongress och då vi haft en mycket omfattande process kring vår klimatagenda och vår 

regionala reformagenda för klimatet. 

Trots detta finns stora utmaningar och vi ser behov av att ta ytterligare steg redan innan nästa 

ordinarie partikongress. 



Bifallsmotivering: 
Transporter och stadsmiljö 

Distriktsstyrelsen delar uppfattningen om att en viktig del i att få fler att välja kollektiva 

transportmedel handlar om att minska kostnaden och göra kollektivt resande bättre och mer 

förmånligt än privatbilism i egen bil. Dessutom krävs det att det gemensamma återtar kontrollen 

över viktig infrastruktur och underhållet av det samma. Därför instämmer styrelsen i flera 

motionärers förslag om att sänka biljettpriserna i vår lokaltrafik med ett särskilt fokus på barn och 

unga. Styrelsen menar också att det är rimligt att ta tillbaka delar av drift och underhåll av 

lokaltrafiken för att bättre kunna påverka såväl kvalitet i driften som att kunna satsa på personalen. 

Styrelsen vill samtidigt slå ett slag för andra alternativ till bilismen och instämmer i vad flera 

motionärer lyfter fram kring en mer offensiv stadsplanering där gång och cykel får en viktigare roll 

och yrkar därför bifall till motionerna som vill att Stockholms cykelpolitik moderniseras. En 

rättviseaspekt i vår stad är hur alla oavsett om man är bilägare eller hur vi bor bättre ska kunna 

sopsortera, styrelsen instämmer därför i vad som yrkas kring bättre möjlighet att sopsortera och att 

kommunen ska göra enklare att kasta grovsopor utan bil. 

Övrig klimatpolitik 

En stor utmaning i omställningen är att få med fler människor i detta arbete. En motion lyfter fram 

behovet av att göra omställningen mer begriplig genom att koppla lokala koldioxidbudgetar till 

klimatmålen. Detta är något som bland annat Stockholms kommun och Region Stockholm redan gör 

och styrelsen menar att detta kan vara en intressant utveckling även nationellt och i andra regioner 

och kommuner. Styrelsen instämmer i att det är viktigt att pröva flera sätt att både genom att skärpa 

regleringar och genom att tydliggöra mål och yrkar därför delvis bifall till motionen om 

koldioxidbudget som ett sätt att förtydliga rättviseaspekten i omställningen. Styrelsen instämmer 

också i vad andra motionärer lyft fram om att Stockholms Arbetarekommun också framåt måste 

fortsätta lyfta fram vårt klimatarbete som en del av det internationella solidaritetsarbetet. 

Vårens debatt om energi visar att Sverige behöver göra mer för att säkerställa mycket el och fortsatt 

låga priser. Redan idag finns stora planer för havsbaserad vindkraft men ofta möter planerna på 

utbyggnad stort lokalt motstånd. En väg framåt kan vara att utreda sätt att återföra resurser lokalt 

för att öka människors vilja till etablering av vindkraftparker. I Naturvårdsverkets ”Nationell strategi 

för en hållbar vindkraftsutbyggnad” uttalas ett behov av att fortsatt se över just hållbara lokala 

incitament av olika slag. Motionärerna menar att en utredning för att se över möjligheten till 

ekonomiska incitament kan vara viktig för att snabbt få på plats mer sol- och vindenergi, styrelsen 

delar den uppfattningen och yrkar bifall till detta. Styrelsen vill samtidigt peka på att vi har ett 

kommunalt utjämningsstöd som också måste försvaras och förstärkas men då kraven på snabb 

utbyggnad och relativt starka lokala intressen kan motivera alternativa lösningar. 

Några motionärer vill skärpa skogspolitiken och fiskepolitiken. Styrelsen instämmer i skogens viktiga 

roll för omställningen. Motionen är dock för kategorisk och inför kongressen tog vi fram en egen 

motion där vi bland annat drev på för ett eget mål kring skogen och skogens roll som kolsänka, 

styrelsen instämmer däremot i vikten av att tydliggöra skogsföretagens roll i inventeringen av 

nyckelbiotoper inför avverkning. Styrelsen resonerar på samma sätt om motionen om 

fiskeripolitiken. Det råder inget tvivel om att Sverige måste arbeta i EU och andra internationella 

sammanhang för att minska fiskets miljöpåverkan. Vi menar att fisket måste hålla sig inom planetens 

ramar och det gäller såväl den svenska som internationella fiskeindustrin. Styrelsen vill däremot först 

och främst se en kraftig reglering på EU-nivå då vi menar att det gör större nytta än att minska en 

redan liten svensk industri. 



Vår syn på klimatomställningen skiljer sig från andra politiska partier då vi menar att omställningen 

måste ha ett strukturellt samhällsperspektiv. Lösningen på våra stora gemensamma problem ligger 

väldigt sällan i att skjuta över ansvaret på individer och förlita oss på konsumtionsval. Däremot inser 

styrelsen att förändrade beteenden påverkar opinionen och att vi genom att förändra exempelvis 

utbudet i den offentliga sektorn kan få fler att delta i omställningen. Att minska köttkonsumtionen är 

en viktig del i omställningen och därför instämmer styrelsen i kravet om att vegansk mat alltid ska 

vara ett alternativ i offentlig verksamhet. 

Styrelsen yrkar mot den bakgrunden bifall: 

D1 Egen drift i ett trafikområde 

D2 Ekonomiska incitament vid elproduktion 

D3:1,2,3 En klimatpolitik i linje med Parisavtalet 

D5:2 Ett levande hav för att hitta Nemo | Nemo-löftet 

D9 Gratis kollektivtrafik för alla barn och ungdomar 

D10 Ingen ska tjäna pengar på en skitig stad 

D12 Kollektivtrafik i egen regi 

D13 Krossa bilismen! (med hjälp av cykelinfrastruktur) 

D16:1 När gator och torg stals | Alfons-löftet 

D18 Sopsortering - en plikt 

D21 Sänkt avgift i Stockholms kollektivtrafik 

D11:2 Klimatpolitik för internationell solidaritet 

D17:2 Sluta avverka skyddsvärd skog 

D23:1 Vegansk mat i offentlig verksamhet 

Motivering avslag: 
Styrelsen har ovan argumenterat för bifall av motioner eller delar av motioner där vi delar 

motionärernas uppfattning. Nedan följer kort våra argument för avslag. 

Flera motioner yrkar på att vi redan nu tar ställning inför nästa partikongress, det menar vi är för 

tidigt inför nästa kongress och för nära föregående kongress som genomfördes hösten 2021. 

Dessutom genomfördes ett arbete under två år i vår arbetarkommun vilket har lett till både en 

omfattande klimatmotion samt en regional klimatagenda. Alla attsatser avslås mot den 

argumentationen. 

Några motioner är insända till årsmötet som enskilda och berör bland annat maglevtåg som 

naturresursskatt. Styrelsen har ovan argumenterat för att utreda en bättre ersättning för lokal sol- 

och vindkraft men i övrigt anser vi att det bästa sättet för att återföra resurser lokalt är genom 

kommunala utjämningssystemet och ett progressivt skattesystem. 

En motion vill helt förbjuda flyg och styrelsen menar istället att vi ska ge oss på klimatutsläpp och 

miljöproblem. Vi har i vår regionala agenda ett beslut om att ”flyget ska bära sina klimatkostnader” 



och vi har under kongressen tagit fighten för att skärpa klimatmålen så att också utsläpp från flyget 

ska räknas in. 

Motionerna om kött-, fisk- och skogsindustrin är skrivna på ett sätt som vi bedömer skulle sätta helt 

stopp för såväl kött- som fiske- och skogsnäringarna. Vi menar att vår linje om skärpta mål och mer 

reglering är ett bättre sätt att minska dessa branschers negativa klimat- och miljöpåverkan. En 

hållbar skogs- jordbruks- och fiskeindustri är viktiga delar av vår omställning. 

Regeringen har givit Transportstyrelsen i uppdrag att utreda reglerna för A-traktorer. Utredningen 

ska vara klart hösten 2022. Vi vill avvakta den utredningen. 

Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att köra vattenskotrar. Det är en bra insats för 

att stävja den busåkning som förekommit under senare år. I det här fallet är reglering att föredra 

framför förbud. 

I Stockholms innerstad bor det cirka 350 000 personer. Att helt förbjuda dem att ha bil är knappast 

realistiskt. Lägg till att en och annan besökare kan behöva bil så hamnar vi i en situation där det är 

orealistiskt att göra hela staden bilfri. Lägg till att cirka 60% av dagens trafik är nyttotrafik. Dessutom, 

en helt bilfri innerstad riskerar att bli en barriär som i praktiken stänger innerstaden för vissa 

grupper. 

Stockholms centrala delar består av ett antal öar. Det innebär få kopplingar mellan de olika 

stadsdelarna. Ett “Superblock” riskerar därför att kraftigt försämra framkomligheten. 

Beslutet om Tvärförbindelse Södertörn är fattat och arbetet är påbörjat. Att i det läget stoppa 

projektet ser vi inte som möjligt. 

Styrelsen yrkar avslag på motionen som lyfter förslaget om att årsmötet ska ställa sig bakom 

Reformisternas rapport ”En grön ny giv”. Som ovan har beskrivits har det i Arbetarekommunen 

bedrivits ett mycket omfattande arbete kring klimat och miljöpolitiken de senaste åren. I detta 

arbete har givetvis denna rapport som andra varit viktiga delar. Däremot är det inte vår uppfattning 

att årsmötet ska ställa sig bakom enskilda rapporter utan snarare själva formulera politiska krav, 

motioner och program. 

En motion vill bygga upp en svensk produktion av halvledare. Som en konsekvens av covidpandemin 

råder det brist på halvledare. Det blir en stor utmaning för industrin då halvledare är en viktig del av i 

stort sett all avancerad teknik. I EU pågår ett arbete för att öka innovationskraften och för att bygga 

upp delvis egen kapacitet som lager för att moverka framtida bristscenario. Själva framtagandet av 

halvledare ingår i en global lång värdekjedja och ett viktigt fokus för Sveriges regering i 

förhandlingarna är att stärka forskning och tekniskt ledarskap framåt och EU:s roll att motverka 

bristscenariot genom ökat samarbete utan att hota svensk industrikraft. Styrelsen menar att detta är 

en rimlig linje och att svensk beredskap bäst kan byggas genom att öka vår roll som innovationsland 

och stärka oss i forskningsdelen. Det pågår alltså ett arbete för att öka tillgången på halvledare och 

vad man kan se av tidigare bristscenarion är att det ofta relativt snabbt vänder till överskott. 

Styrelsen yrkar därför avslag: 

D3:4,5 En klimatpolitik i linje med Parisavtalet 

D4 En tjur ska lukta på blommor, inte slaktas | Ferdinand-löftet 

D5: 1,3,4,5 Ett levande hav för att hitta Nemo | Nemo-löftet 

D6 Förare av A och B traktorer bör bötfällas när inte lagar och regler följs 



D7 Förbjud fanskapet 

D11:1,3,4 Klimatpolitik för internationell solidaritet 

D14 Mag-Lev-Tåg (enskild) 

D15 Naturresursskatt (enskild) 

D16:2,4 När gator och torg stals | Alfons-löftet 

D17: 1,3,4,5,6,7,8 Sluta avverka skyddsvärd skog 

D19 Förbjud flyg 

D22 Tvärförbindelse Södertörn, nej tack 

D23: 2,3,4 Vegansk mat i offentlig verksamhet 

D24: 1,3 För hållbart klimat och arbetsliv 

D25: Stöd inhemsk produktion av halvledare 

Motivering besvara: 
Vi behöver storsatsa på kollektivtrafiken. Att i det läget särskilt peka ut busstationen i Spånga skulle 

innebära en detaljstyrning som vi tror vore olycklig. 

Villkoret för nya stationsentréer vid pendeltågstationerna är oftast att man kan se att trängseln vuxit 

till sig i takt med nya boenden, att stationen är kraftigt underdimensionerad och att en ny entré 

skulle avhjälpa problemet. Återigen menar vi att det vore olyckligt med en detaljreglering men 

kommer att skicka motionen till S i stadshuset och i regionen som ett underlag i den vidare 

planeringen av Bromstensstaden. 

I vår cykelmotion, som lämnades in till kommunfullmäktige hösten 2020, slås det fast att “För att 

Stockholm ska bli en hållbar stad krävs det att vi allt mer transporterar oss på andra sätt än med bil. 

Privatbilismen måste minska och fler ska kunna välja kollektivtrafik, cykel och gång.” I motionen 

föreslår vi bl.a. tre cykelstrador i centrala delar av staden. Detta för att underlätta och knyta an till 

befintliga stråk. Vi föreslår cykelgator, där motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till 

cykeltrafiken. Motionen lägger grunden för en både framsynt och klok politik efter höstens valvinst. 

 

Område E – Internationellt/EU/Migration 
Motion E1 

När freden kommer / Mandela-löftet 

Vi skulle önska att vapen och annan krigsmateriel inte alls skulle behövas. Men verkligheten ger ännu 

inte utrymme för det steget. Vår trygghet kräver ett väpnat försvar. Och klart är att en viss 

vapenhandel också gör det möjligt att stärka vår egen militära kompetens. 

Men avsikten måste främst vara att främja freden, här hemma och i andra delar a världen. Handeln 

med vapen ska enbart vara möjlig i relation till likasinnade länder. Det har också beslutats att 

vapenleveranser måste uteslutas för länder som kränker mänskliga rättigheter eller bedriver krig 

eller stå nära ett konflikthot. 



Debatten har i hör grad handlat om hur dessa gränser ska tolkas i konkreta fall. De nu gällande 

reglerna om tillstånd till vapenhandel antogs 2018. Syftet var att skärpa reglerna för att säkerställa 

att vapen eller annan krigsmateriel inte gav stöd för kränkningar av mänskliga rättigheter eller bidrog 

till krigshandlingar eller hot om krig. 

Det är uppenbart att gränsdragningen kan vara svår i det enskilda fallet. I praktiken ska dörren vara 

öppen enbart för ett utbyte med stabila demokratier vars militära syfte är begränsat till försvar. En 

komplikation är att ett demokratiskt land kan utvecklas negativt och under en ny regim använda 

materiel som tidigare levererats till en anständig regering. 

En fråga som uppkommit även efter 2018 handlar om ”följdleveranser”, dvs underhåll och 

kompletteringar till materiel som levererats tidigare. Sådana försäljningar kan upplevas som en 

naturlig uppföljning av ett tidigare beslut. Men de kan leda till konsekvenser som strider mot avsikten 

bakom vår gällande politik. Följdleveranserna utger numera en stor andel av den svenska 

materielförsäljningen. 

Att Svenskt krigsmateriel nu används av stridande parter i det brutala kriget i Jemen är djupt 

allvarligt. Det finns anledning att dra lärdomar av den situationen. 

Distriktsstyrelsen menar att det inte vore realistiskt eller ens önskvärt att sätta stopp för all 

vapenförsäljning. Utbyte också i denna fråga med andra länder som har samma demokratiska 

hållning som Sverige förstärker vårt och de ländernas försvar. 

Kommersiella intressen får inte dominera beslutsfattandet i dessa frågor. Det är av yttersta vikt att 

försäljningen av vapen och krigsmateriel verkligen strikt begränsas i linje med de regler som 

beslutats. I gränsfallen är det NEJ som måste gälla. 

Styrelsen menar att det nu är dags för en ny prövning av reglerna för försäljning av vapen och 

krigsmateriel för att säkerställa att de grundläggande principerna verkligen respekteras. 

 

Område F – Organisation/Demokrati/Kultur 
 

Motion F2 behandlar frågan om boxning och skyddet av utövare. Barnkonventionens implementering 

avser alla samhällets områden och så även inom idrotten. Inom boxningen finns motionsboxning, 

diplomboxning, amatörboxning och professionell boxning. Vad gäller barn så kan man idag träna 

diplomboxning, om man är i åldern 10- 15 år, där man inte slår hårt och lägger tonvikt på teknik. 

Tävlar man i diplomboxning räknas inte träffar utan det som bedöms vara boxarens teknik så som 

rena slag, balans, gard, undanglidningar samt fotarbetet. Kontroll, efterlevnad och riktlinjer för 

diplomboxningen är strikt och under reglering av Svenska Boxningsförbundet. Barnkonventionens 

implementering avser alla samhällets områden och så även inom idrotten. Partidistriktets styrelse 

menar att behovet av att se över regelverket på detta område av preventiva skäl saknar grund och 

avslår därför motionen. 

 

En rad motioner rör stadgefrågor såsom hur vi väljer borgarråd, vilka utskott partidistriktet ska ha 

och huruvida kandidater ska kunna vara valbara utanför sina kretsar. I samband med partikongressen 

2021 tog partiet nya stadgar och efter det behöver Stockholms partidistrikt nu revidera våra. Vi 

föreslår därför att samtliga stadgerelaterade motioner skickas in till den stadgerevision och den 



arbetsgrupp som fram till årsmötet 2023 har att se över våra stadgar samt göra en översyn av vår 

valprocess. 

 

En rad motioner rör politiskt sakkunniga och deras möjlighet att efter att de lämnat sina tjänster 

arbeta i näringslivet. Styrelsen vill först vara tydlig med att politiskt sakkunniga inte är en enhetlig 

grupp. Det är allt från seniora politiska tjänstemän som arbetat under flera regeringar till 23-åringar 

som har sitt första jobb med sociala medier. Därför är det inte alldeles enkelt att veta hur politiskt 

sakkunnigas fortsatta arbetsliv ska eller bör begränsas. Styrelsen menar däremot att frågan bör 

utredas, eftersom det är en viktig demokratifråga. Vi föreslår därför att motion F4 bifalles medan 

övriga motioner med samma andemening avslås till förmån för F4. 

En motion, F6, menar att hela samhället måste jobba mer aktivt med demokratifrågor. Vi delar 

förstås ambitionerna i motionen och tycker att det är vad mycket av vår verksamhet som parti, 

arbetarerörelse och folkrörelse handlar om, men vi väljer ändå att föreslå att den avslås eftersom det 

är svårt att se vilka konkreta handlingar motionen vill att vi vidtar. 

En motion, F7, rör huruvida vi ska dela sociala medier med vårt granndistrikt. Styrelsen ser att det 

finns skäl att alltid ompröva och fundera på hur vi bäst nyttjar våra resurser, men tycker inte att 

årsmötet bör slå fast vilka konton partidistriktet ska ha i sociala medier. 

Motion F8 lyfter försvaret av fri och rättigheter. Vi delar motionens anda, men väljer att besvara den 

eftersom vi menar att detta är i linje med arbete som redan utförs av våra förtroendevalda i våra 

parlament. 

En motion, F9, vill göra om valsystemet till partikongresserna. Vi gjorde om systemet för ett antal år 

sedan till valkretsar eftersom det tidigare systemet, där alla medlemmar skulle kryssa det totala 

antalet ombud som skulle åka från Stockholm, var mycket kritiserat. En vanlig kritik var att det var 

svårt att känna tllräckligt många (då 22) personer att kryssa vilket gjorde att många till sist kryssade 

”kändisar” och Stockholm fick en delegation där lokalt aktiva fick mycket svårt att hävda sig 

gentemot tidigare ministrar. Det gjorde också att det blev sked geografisk fördelning, med väldigt 

tung representation från innerstaden. Styrelsen ser inte at dagens system är perfekt, men 

konstaterar att vi tror att fördelarna är fler och att vi inte borde gå tillbaka till tidigare system. Vi 

föreslår därför att motionen avslås. 

En motion, F10, vill att Socialdemokraterna i Stockholm gör om vårt valsystem med hänsyn till icke-

binära. Principen om varannan damernas är inte en princip vårt partidistrikt ensamt förfogar över 

utan detta är fastslaget av partiet nationellt. Vi utgår från att när Sverige inför ett tredje juridiskt kön 

kommer partiet att se över hur det ska fungera i listprocesserna, och avslår därför motionen. 

En motion, F19,  vill slå fast att representantskapet ska vara semidigitalt. Styrelsens bedömning är, 

efter dialog med expeditionen, att det skulle kräva personella resurser som partidistriktet inte har i 

dagsläget. Vi är heller inte säkra på att det semidigitala mötesrummet är det bästa för den typ av 

möte representantskapet är, och föreslår därför att motionen avslås. Vi har däremotunder det 

gångna året försökt med att livesända representantskapet för att ombud ska kunna följa debatten 

och vill försöka fortsätta utveckla formerna. 

Motion F11 lyfter frågan om integrationsåtgärder mot våld. Regeringens 34-punktsprogram utgör 

den nationella strategin men som även som innefattar att utreda kommunernas brottsförebyggande 

insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Regeringen har tagit fram flertalet förslag 

för tidigare insatser i skolan så som mer undervisning och studiero, tillsatt en utredning som ska se 



över hur fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, stärka samordningen för barn och unga 

i riskzon, utveckla ett nationellt avhopparprogram, stärka föräldraskapsstödet samt utöka 

möjligheten för socialtjänsten att gripa in tidigare och i fler situationer. Därtill har Boverket fått i 

uppdrag att undersöka hur platssamverkan kan bidra till en positiv utveckling i områden som präglas 

av hög otrygghet. Därtill avsätts 250 miljoner kr årligen för att prioritera de 26 kommuner med stört 

utmaningar. På lokal nivå har representantskapet fattat beslut om ett förortspolitiskt program och 

snart fattas det beslut om ett valprogram med motsvarande innehåll. Med anledning av det avstyrker 

partistyrelsen motionen.  

En motion, F12, vill att vi påverkar Kombilotteriet att sluta sälja lotter på kredit. Först och främst 

konstaterar vi att det är otroligt viktigt att vår rörelse, vårt parti, inte är helt beroende av det 

parlamentariska stöder för våra resurser. Därför spelar lotteriet väldigt stor roll. Det är dock viktigt 

att så sker på ett etiskt försvarbart sätt, och att Kombilotteriet skärper sina rutiner kring det. Vi ser 

dock inte att vi ska verka för att Kombilotteriet helt slutar sälja på kredit, och väljer därför att avslå 

motionen. Däremot ska sägas att spelmissbruket är en fråga regering och riksdagen tar på största 

allvar. Därför kommer det nationella kunskapsstödet om spelproblem att stärkas, liksom samverkan 

om vård, stöd och behandling mot spelmissbruket. Spelreklamen kommer också att snart ha en 

tydligare lagstiftning och reglering, än idag.   

F15 är en motion som ligger i linje med det vi redan driver idag, men det här är viktiga frågor att driva 

inför valet så vi föreslår att den bifalls. 

Motion F17 vill skärpa reglerna för vilka organisationer som får bidrag av det offentliga. Det finns 

redan idag tydliga riktlinjer och vi menar att de är tillräckliga. Vi delar inte heller motionens åsikter 

kring att etniska och religiösa organisationer helt ska vara utan medel. Det är också oklart om 

motionären menar att separatistiska kvinnoorganisationer inte ska ges medel, vilket i så fall också är 

ett ställningstagande vi inte delar. 

 Område G – Skola/Utbildning 

En skola för alla 
 Motionerna visar den tydliga ambition som finns inom socialdemokratin i Stockholm att skapa en 

jämlik skola som ger förutsättningar för alla barn och unga att klara skolans mål. Styrelsen gläds åt 

den breda enighet som finns kring denna inriktning och konstaterar att det är en diger uppgift som 

väntar. 

Flera motioner föreslår insatser som på olika sätt kommer kunna bidra till detta mål. 

Styrelsen delar uppfattningen som kommer till uttryck i motion G1 syftande till att alla elever ska 

kunna äta skolmat i skolan. Under pandemin blev det uppenbart att detta inte var en viktig fråga för 

den grönblåa majoriteten och socialdemokratin var kritisk i denna del. Om pandemin, eller liknande 

situationer som omöjliggör måltider på skolan, skulle tvinga fram skolstängningar så ska skolor 

erbjuda skollunch att hämta upp. Motionens krav är dock så formulerad att det skulle vara en 

individuell möjlighet att hämta skollunch om eleven av något skäl inte kan äta på skolan. I grunden 

tror vi att en undervisning på plats är en viktig insats för att alla ska klara målen och är därför inte 

beredda att bifalla en motion som skulle göra det lättare att inte delta i undervisning på plats. 

Samma villkor bör ställas på friskolor som på kommunala skolor. Det gäller allt från antagning, till 

stöd till elever med särskilda behov samt öppenhet. Självklart gäller det också arbetsvillkor och 

motion G2 samt G11 bör därför bifallas. 



Högskoleprovets utformning finns anledning att fortsatt diskutera och förändra. Motionärerna pekar 

på ett antal punkter där provet behöver ses över. Samtidigt anser styrelsen att det vore oklokt att 

avveckla högskoleprovet. Vi vill se fler olika vägar in i högre studier, inte färre.  Även betygen går med 

rätta att ifrågasätta. Även om kursbetygen är på väg att avskaffas innebär nuvarande system att en 

elev som exempelvis mår dåligt under en del av en gymnasieutbildning riskerar att inte ha möjlighet 

att komma in på sin önskeutbildning även om hen har tillräckliga aggregerade kunskaper. Det är 

därtill väl känt att friskolesystemet skapat en betydande betygsinflation och styrelsen är inte beredda 

att generellt stänga alternativa ingångar för elever från skolor som drabbas av andra skolors 

glädjebetyg. Motionen bör därför avseende att-sats 1, 3 och 4 avslås. Styrelsen föreslår bifall till att-

sats 2. Vuxenutbildningen bör stärkas och tillföras mer resurser. 

Alla människors lika värde är en grund för det svenska samhället och för den svenska skolan. Givet 

det är rasism och förtryck i olika former alltför frekvent förekommande. Det är viktigt att skolan är en 

grundläggande del i att möta sådana uttryck. Styrelsen delar därför uppfattningen i motion G4 och 

anser att förslaget att lägga fokus på rasism som struktur samt att ge elever antirasistiska verktyg bör 

bifallas. 

Motionerna G5 och G8 lyfter frågan om krav som ställs på skolan i förhållande till de resurser som 

tilldelas. Det är riktigt att det förekommer så kallade satsningar som äts upp av effektiviseringskrav. 

Däremot delar inte styrelsen uppfattningen att det skulle vara likvärdigt oavsett politiskt styre. De 

senaste åren har det blågröna styrets uppräkningar till skola och förskola inte motsvarat de 

kostnadsökningar som verksamheterna haft vilket inneburit sparkrav i realiteten. Under det 

rödgrönrosa styret föregående mandatperiod var budgetökningarna till skola och förskola 

substantiellt högre och bara i grundskolan tillkom mer än 1 000 nya lärare. Styrelsen vill fortsätta öka 

antalet anställda i skola och förskola och därmed öka personaltätheten. Vi vill ge verksamheterna 

tillräckliga anslag för att kunna möta varje barns behov. Eftersom dessa skiljer sig åt mellan 

stadsdelar och skolor bör det inte definieras ett exakt tal för varje skola och förskola. Däremot bör 

uppgifterna om personaltäthet vara väl synliga så att det går att ställa ansvariga till svars. 

Fokus bör ligga på det snarare än att skapa nya organisatoriska modeller och 

resursfördelningssystem. Intentionen i motionen G8 är bra men eftersom kraven riskerar leda fel bör 

motionen avslås. G5 bör bifallas. 

Fler ska kunna studera. Därför behöver det finnas ett studiestöd som omfattar fler. Regeringen har 

föreslagit en sådan ändring syftande till att fler ska kunna ta studielån. En del av finansieringen av 

detta är att en extremt låg ränta ersätts med en mycket låg ränta. Styrelsen föreslår att motion G6 

avslås. 

Motion G7 föreslår en stor organisationsförändring av svensk skola där staten skulle ha ansvar för 

och finansiera undervisningen medan kommuner skulle ansvara för ”lokaler och allt praktiskt”. Det är 

uppenbart att skolans ökade marknadsinriktning bidragit till ökad segregation och kunskapsklyftor. 

Det är därför viktigt att fokus ligger på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. 

Styrelsen är oroad för att ett alltför starkt fokus på organisationsfrågor riskerar att ta kraft från den 

nödvändiga uppgiften att förbättra undervisning, minska klyftor och ge alla barn likvärdiga chanser. 

Staten behöver ta ett större ansvar för att garantera likvärdighet men det bör ske på annat sätt än att 

helt ändra grunden för det svenska kommunala självstyret. Därtill konstaterar styrelsen att det inte 

är självklart att en statlig organisering innebär förbättringar. Varken organiseringen av 

försäkringskassan eller arbetsförmedlingen inspirerar. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

Motion G9 lyfter frågan om alla elevers rätt till en likvärdig utbildning och ett stöd anpassat efter 

individuella förutsättningar. Elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de har rätt till. Detta gäller 



nödvändiga anpassningar av utbildningens utformning, studietakt, undervisningsmaterial med mera, 

likväl som anpassningar av möjligheten att erhålla studiebidrag i linje med motionen. Styrelsen 

föreslår därför att motionen ska bifallas. 

Att måltider serveras i skolan utan kostnad utgör ett fundament inom svensk skola. I de lägre 

årskurserna i grundskolan serveras utöver lunch även mellanmål på eftermiddagen och ibland också 

frukost för de barn som går på fritids före lektionsstart. Tyvärr specificerar motionen inte vilka 

årskurser som avses. Idag erbjuder en del skolor frukost i skolan men långt ifrån alla vilket är ett 

likvärdighetsproblem. Projekt i andra kommuner där frukost erbjudits i samband med första 

lektionen på morgonen har visat på positiva resultat på elevernas koncentration, prestation och 

studiero. Socialdemokraterna i Stockholm har föreslagit att frukost ska serveras även i de högre 

årskurserna i grundskolan. Styrelsen anser därför motion G10 besvarad. 

Motionerna G12 och G13 lyfter ett antal viktiga utmaningar i dagens skola. Stockholms stad har ett 

socioekonomiskt fördelningssystem till skolan. Naturligtvis finns alltid förbättringspotential för att 

ytterligare styra resurserna rätt. För ett mer utvecklat svar om resurser till skolan, se svar ovan 

angående motion G5 och G8. En god resurstilldelning skapar förutsättningar för höjda lärarlöner, 

men erfarenheten visar att lönesättning är något som bör skötas av arbetsmarknadens parter och 

inte av politiker. Läxhjälp är något som erbjuds på de allra flesta grundskolor, antingen av skolan eller 

i samarbete med civilsamhället. I övrigt innehåller motionen förslag som redan är genomförda eller 

är av alltför detaljerad karaktär och styrelsen föreslår därför att motionen avslås. 

Lovskola är reglerat i skollagen och ska erbjudas under juni månad till elever i årskurs 8 som riskerar 

att inte bli behöriga till gymnasiet och till elever i årskurs 9 som inte blivit behöriga. Därutöver kan 

huvudmän frivilligt anordna lovskola om behov finns. Under coronapandemin fanns definitivt ett 

sådant behov och vi socialdemokrater drev på för att Stockholms stad skulle utöka lovskolan i syfte 

att säkra alla elevers rätt till kunskap. I huvudsak ska dock kunskapsmålen kunna uppnås inom 

ordinarie undervisningstid under terminerna. Socialdemokraterna i Stockholm har idag förslag att 

lovskola också ska kunna erbjudas till elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen också i 

årskurserna 4 till 7. Styrelsen föreslår att motion G14 avslås. 

Styrelsen anser det rimligt att gymnasieskolan står för kostnaden för nödvändigt skolmaterial och 

föreslår därmed att motion G15 bör bifallas. 

Styrelsen yrkar avslag på motion G16. Se svar ovan vad gäller förslag om statlig skola och ändrad 

resursfördelning. Utöver detta innehåller motionen ett antal lovvärda förslag. Många är dock redan 

socialdemokratisk politik, till exempel förbud mot religiösa friskolor, tvålärarsystem samt förbud mot 

vinstuttag. 

Socialdemokraterna i Stockholm har länge drivit att F-9 skolor ska vara normen vid ny- och 

ombyggnad av skolor i Stockholm. Det är fördelaktigt med en sammanhållen skolgång för både 

elever, lärare och vårdnadshavare. Fler F-9-skolor skulle delvis också möta den problematik som 

motionärerna beskriver vad gäller skolbyten. Dock ej fullt ut. Skolors popularitet och rykte är inte 

statiskt och inte heller alltid faktabaserade utifrån resultat, lärartäthet och andra mätbara faktorer. 

Det är därför tveksamt om motionärernas förslag leder till den önskade effekten att minska 

skolsegregationen. Styrelsen yrkar avslag på motion G17. 

Styrelsen delar intentionerna i motion G18 om att motverka den utbredda skolsegregationen. Det 

råder en viss begreppsförvirring då upptagningsområde inte är det som avgör vilken skola en elev 

börjar i, det är relativa närhetsprincipen som avgör samt alla skollagens definition av en skola nära 

hemmet. Det talas ibland om införande av ”skolzoner” som en väg för att minska skolsegregationen 



och skapa bättre förutsägbarhet om vilken skola en elev kan förvänta sig att få plats på. Införandet av 

skolzoner skulle kunna vara en framkomlig väg som går att genomföra även med nuvarande 

lagstiftning. Flera olika lösningar behöver studeras för att öka likvärdigheten mellan Stockholms 

skolor. Styrelsen föreslår avslag. 

Behovet som beskrivs i motionen är reellt och förekommande i flera områden i Stockholm. Staden 

har väl utvecklade föräldrastödsprogram och utbildningar i stadsdelsnämndernas regi, alltifrån 

generella utbildningar till kurser som riktar sig särskilt till föräldrar som är födda i ett annat land och 

som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. Det är inte en uppgift som ytterligare bör läggas på 

skolan att ansvara för, utan bör fortsatt ske i stadsdelsnämndernas regi. Styrelsen föreslår avslag på 

motion G19.   

Socialdemokraterna ska göra upp med den naiva synen på marknadsskolan och styrelsen yrkar 

därmed bifall på motion G20. 

Område H – Bygg/Bostäder 
Motion H1 Allmänt och generellt bostadsbidrag till studenter 

OCH 

Motion H11 Minska eländet med bostadsbidraget 

Motionärerna vill stärka studerandes rätt till bostadsbidrag. Motionären i H1 vill att 

Socialdemokraterna i Stockholms ska verka för ett allmänt och generellt bostadsbidrag för studenter 

studerandes på högskola, universitet, folkhögskola och yrkeshögskola och att ansvaret för 

bostadsbidrag för studenter ska överlåtas från Försäkringskassan till CSN. Motionären i H11 vill att 

inkomsttaket för att få bostadsbidrag ska höjas. 

Bostadsbidrag kan i dag dels ges till dels ungdomar under 29 år, dels till barnfamiljer. Dessutom kan 

pensionärer med låg pension kan få ’bostadstillägg’. En student under 29 år som inte har barn kan få 

bostadsbidrag om den sammanlagda årsinkomsten före skatt är högst 86 720 kronor 

(’inkomsttaket’). Det innebär exempelvis att alla de som studerar heltid med bara studiebidrag 

(studielån räknas inte in i inkomsttaket) har i varierande omfattning alltid rätt till bostadsbidrag. Har 

studenten då extraarbete kan studenten tjäna runt 50 000 kr om året extra, dvs utöver studiemedlet, 

men ändå i någon mån få bostadsbidrag eftersom studenten hamnar under de 86 720 kr. Ifall det 

finns barn i hushållet är inkomsttaket många gånger högre. 

Det sagda innebär samtidigt att bostadsbidrag inte kan sökas av hushåll utan barn där ingen är under 

30 år. Det kan röra sig om lite äldre studenter, såsom motionärerna lyfter fram, men skulle även 

kunna handla om deltidsarbetande eller personer med låg sjukersättning. 

Förklaringen till avgränsning till vissa grupper är historisk. Bostadspolitiken har velat skydda barn 

främst, och det är därför fokus på bostadsbidraget har legat där. 

Det går dock att ifrågasätta om det är en rimlig avgränsning. Exempelvis ser styrelsen att 

avgränsningen försvårar livslångt lärande (att man senare i livet skaffar sig en utbildning) eller att det 

försvårar strukturomvandlingar när det blir svårare för personer som sägs upp att vidareutbilda sig. 

Avgränsningen kan vara ett klassproblem. Regeringen har även tillsatt en utredning, S 2018:13, i 

vilken ett mindre utredningsuppdrag utgör just att utreda om nuvarande avgränsning avseende 

barnfamiljer och unga är ändamålsenlig. 

Styrelsen anser inte att avgränsningen är rimlig. Bostadsbidraget bör vara behovsprövat, inte 

kategoriprövat. I enlighet med detta anser styrelsen att motion H1:s första attsats kan bifallas, med 



den noteringen att de inte bara är studenter som ska omfattas av en utökning av grupper som ska 

kunna få bostadsbidrag. 

Det är viktigt att komma ihåg att heltidsstudier utgör heltidsarbete. Heltidsstudier ska inte förutsätta 

att studenten dessutom arbetar. Att då ha ett högre takbelopp i studiemedelssystemet eller i 

bostadsbidragssystemet kan i förlängningen motverka vår syn på att studenter inte ska behöva 

arbeta extra för att klara sig. En bättre åtgärd för att finansiera levnadskostnaderna är stärkta 

studiemedel. Ett visst utrymme för att höja även inkomsttaket för att få bostadsbidrag kan dock vara 

rimligt med tanke på att det fortfarande rör sig om en jämförelsevis nivå. Styrelsen anser därför att 

motion H11 ska bifallas. 

Vad sedan gäller att låta CSN, i stället för Försäkringskassan, hantera bostadsbidrag för just 

studenter, anser styrelsen att det rimliga är att det är en och samma myndighet som förblir expert på 

bostadsbidrag. Detta så att hanteringen av ansökan, handläggningstiderna och hanteringen av 

eventuella återkrav blir såväl enhetlig som effektiv. Därför anser styrelsen att motion H1:s andra 

attsats ska avslås. Däremot ser styrelsen gärna att CSN bistår Försäkringskassan med att informera, 

och eventuellt länka, den som söker studiebidrag, till Försäkringskassans sida så det blir tydligare att 

det finns bostadsbidrag och hur dessa söks. 

 

 

Styrelsen föreslår representantskapet  

att bifalla motion H1:s första attsats, 

att avslå motion H1:s andra attsats, och 

att bifalla motion H11. 

H2: Ekonomiskt överkomliga bostäder åt alla 

Motionärerna lyfter problemen med att den sociala bostadspolitiken i dag inte fungerar som vi skulle 

önska och vill att vi inspireras av Hyresgästföreningens projekt Delegation Bostad 2030. Vi delar i 

huvudsak Hyresgästföreningens och motionärernas problembeskrivning. 

Stockholms stad tillämpar redan idag olika metoder för exploatering av marken. För hyresrätter 

upplåter staden marken med tomträtt som är subventionerad för att markvärdet inte ska öka 

priserna på bostäderna. Vid försäljning till bostadsrätter eller äganderätter (och i förekommande fall 

för småhus och radhus) säljs marken till marknadsvärde eftersom bostaden i nästa steg kommer att 

säljas till marknadspris oavsett. Att det säljs till marknadspris beror på att hela skillnaden mellan 

försäljningspris och produktionskostnad blir en vinst till byggherren, och det är då rimligt att stadens 

invånare får ut så stor del av kakan som möjligt. 

Markanvisning med tak för hyreskostnaden görs redan idag där investeringsstödet tillämpas och det 

krävs subventioner för att de som bygger bostäder ska klara av att pressa produktionskostnaderna så 

mycket att ett hyrestak blir möjligt i praktiken. Vi vill göra detta ännu mer i Stockholm under nästa 

mandatperiod. 

Eftersom det som motionären efterfrågar är viktig politik som vi redan driver föreslår styrelsen att 

att-sats 1 besvaras. 



Styrelsen föreslår att att-sats 2 och 3 avslås eftersom vi inte behandlar kongressmotioner på 

årsmötet. 

H3: Ett hållbart bostadsskapande 

Motionärerna vill att vi minskar nybyggandet av bostäder för att stoppa klimatförändringarna. Vi 

delar givetvis motionärens oro över klimatförändringarna och ser att detta ställer stora krav på vårt 

samhällsbygge. I den omfattande reformagenda för klimatet som representantskapet antagit för 

Stockholm är därför bostaden och stadsbyggnaden ett eget kapitel med en rad reformkrav om hur vi 

ska stadsplanera klimatsmart, ställa livscykelkrav i alla markanvisningar, skapa hållbara 

byggprocesser och minska klimatpåverkan från befintliga bostäder. 

Styrelsen är dock övertygad om att det är den vägen vi måste gå. Trångboddheten växer i Stockholm, 

inte minst i t.ex. Tensta, Husby, Vårberg och Hässelby. Samtidigt ökar den strukturella hemlösheten, 

alltså de som inte är hemlösa av något annat skäl än att de inte lyckats ta sig in på 

bostadsmarknaden. Att i det läget säga att vi inte ska bygga nya bostäder i Stockholm tycker vi är fel 

väg att gå. Det är dessutom motsatt vad representantskapet beslutat om i det stadsbyggnadspolitiska 

programmet nyligen. 

Styrelsen ser att vi ska fortsätta bygga nya klimatsmarta bostäder i Stockholm så att människor som 

vill flytta till vår stad och skapa sig ett liv här kan göra det precis som att vi vill att de barn som växer 

upp i vår stad ska kunna bo kvar här när de blir vuxna om de så önskar. 

Att uppmuntra till att fler ska kunna bo i våra småhusområden har representantskapet ställt sig 

bakom i samband med att det stadsbyggnadspolitiska programmet antogs. Styrelsen föreslår därför 

att representantskapet bifaller att-sats fyra. 

Styrelsen föreslår även att motionens att-sats nio om klimatdeklarationer med tak för bifalls. 

I övrigt föreslår styrelsen representantskapet att avslå motionens attatser. 

Motion H4 Hyrestak för studentlägenheter 

Motionären vill att det införs ett hyrestak på studentlägenheter inrättas som är 30 procent av 

studiemedlet. 

Det är ett viktigt problem som motionären belyser. 

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, skriver till Sveriges förenade studentkårers 

bostadspolitiska rapport för 2021 att kötiden för en studentlägenhet (i Stockholm) är i genomsnitt 

fem-sex år och att hyrorna för nyproduktion ligger mellan 5 000 och 7 000 kronor per månad. För ett 

korridorsrum är kötiden från några månader upp till ett och ett halvt år. På grund av bostadsbristen 

är det också fortsatt ett högt tryck på andrahandsmarknaden där hyrorna för en etta ofta landar 

uppemot 10 000 kronor per månad, och många riskerar att drabbas av hyresvärdar som utnyttjar den 

bostadssökandens utsatta position. 

På många högskoleorter runt om i Sverige är hyran och tillgången klart bättre än vad den är i 

Stockholm, men det finns även flera ytterligare orter där det råder brist på studentbostäder, eller där 

hyran, ställt i förhållande till studiemedlet (drygt 11 000 kr) är hög. Det stämmer såsom motionären 

skriver att i jämförelse mellan en student utan annan inkomst än studiemedel och en vanlig 

förvärvsarbetare inkomst ställt i förhållande till kostnaden för hyra, betalar studenten som regel en 

klart större andel i hyra än den förvärvsarbetande. 



Problemen, inte minst för studenter i Stockholm, är såväl tillgången till studentbostäder som 

hyresnivån. Det är viktigt för kommande generationer att det fortsätts byggas studentbostäder till 

som har en rimlig hyra. 

Att sätta ett tak för hur mycket en hyresvärd får ta ut i hyra för exempelvis ett studentrum, ställt i 

förhållande till studiemedlet, skulle riskera bostadsmarkandes parternas förhandlingsordning och i 

förlängningen även att intresset för att bygga studentbostäder i Stockholm, minskar. Det anser 

styrelsen vore klart olyckligt för Stockholms studenter. I stället anser styrelsen att vi 

Socialdemokrater ska fortsätta arbeta för höjda studiemedel och att bostadsbidraget blir tillgängligt 

för alla studenter, och söks fullt ut. Vi tror även på det statliga investeringsstödet för små och 

billigare bostäder, att det införs en mellanfinansieringslösning såsom offentlig borgen eller 

överbryggningslån för byggherrar till rimlig ränta samt att det skapas bättre konkurrens inom 

byggsektorn, bland annat genom skapandet av ett statligt byggbolag. Naturligtvis ska 

bostadsmarkandes parternas förhandlingsordning och bruksvärdessystemet värnas. De åtgärderna 

tror vi är bättre än att sätta ett bestämt tak för vilken hyra som får tas ut. 

Styrelsen föreslår därför representantskapet att avslå motionen. 

H5: Köp primusfastigheten 

Motionären vill att staden köper Primusfastigheten på Kungsholmen. Styrelsen förstår att det finns 

ett starkt engagemang för att den f.d. kontorsfastigheten på Lilla Essingen tas om hand. Den har stått 

tom och skapat otrygghet alldeles för länge. Det är angeläget att rivningen och bygget kommer igång 

så snart som möjligt. 

Platsen är idag markansvisad och detaljplanelagd för bostäder och park och den har nyligen sålts till 

Peab som kommer att bygga bostäderna på platsen. Peab har inte uttryckt någon vilja att sälja 

fasigheten vilket innebär att om staden ensidigt skulle genomdriva en sådan affär skulle vi 

förmodligen behöva betala långt över marknadsvärdet. 

Det är mer ekonomiskt fördelaktigt för staden och stockholmarna att staden bygger gemensam 

infrastruktur och offentliga lokaler på egen mark. Eftersom Stockholms stad fortfarande äger ca 70 % 

av marken i Stockholm bör det vara förstahandsalternativet. 

Samtidigt måste Stockholms stad vara beredda att köpa tillbaka mark och fastigheter som inte 

fungerar eller bidrar till att bygga en hållbar stad. Det finns många exempel där situationen är akut. 

Ett sådant är Rågsveds centrum. I det fallet är dock inte nuvarande ägare beredda att sälja till ett 

skäligt pris utan vill ha ett pris från staden som är långt över marknadsvärde.  Styrelsen lyfter detta 

exempel för att visa på generella svårigheter att köpa fastigheter som nuvarande ägare inte vill sälja 

men också för att påvisa att det är helt nödvändigt att prioritera vilka köp som är strategiskt viktiga. 

I fråga om Primusfastigheten är det inte nödvändigt att staden engagerar sig för att den ska bebyggas 

och bli en trygg och attraktiv del av Stockholm. Det finns andra delar av Stockholm där behovet av att 

det offentliga engagerar sig på platsen är större. Samhällets gemensamma resurser är begränsade. 

Styrelsen ser inte i dagsläget att det skulle vara en smart användning av våra gemensamma 

skattemedel att köpa tillbaka Primusfastigheten när det samtidigt finns så stora behov i andra delar 

av staden. Därför föreslår styrelsen att representantskapet avslår motionen. 

Däremot måste staden bli mycket aktivare i sitt kravställande mot den byggherre som köpt marken 

för säkerställa att det fallfärdiga kontoret rivs, att nya bostäder blir byggda och att den utvecklade 

parken och strandpromenaden kommer på plats så att alla boende och besökare kan njuta av den. 



Styrelsen förslår representantskapet att avslå motionen 

H6: Markvärdesskatt 

Motionären vill att vi beskattar marken som byggnader står på istället för det som är byggt. Styrelsen 

vill då påpeka att idag så beskattas inget av detta utan sedan Fredrik Reinfelds tid som statsminister 

så har vi bara en fastighetsavgift för byggnader i vårt land. Stockholms partidistrikt drev därför frågan 

om införandet av en fastighetsskatt på Socialdemokraternas kongress 2021, men fick inget gehör. 

Vi delar motionärens problemsyn kring att denna mycket effektiva och rättvisa skattebas inte 

används idag och ser att någon form av beskattning på mark och fastigheter skulle öka jämlikheten 

och bidra till att hålla nere spekulationspriserna på fastigheter i Sverige. 

Den jämlikhetsutredning som leddes av Magdalena Andersson och som presenterades 2021 föreslog 

också att en markvärdesskatt ska utredas; ”i syfte att återföra en del av de mycket stora 

värdeökningar och markvärdesstegringar som uppstår på privat mark som en direkt följd av 

offentliga investeringar i samhällsservice och infrastruktur.” Den Socialdemokratiska kongressen 

avslog dock den enda konkreta att-satsen som fanns om markvärdesskatt. 

Det är troligen så att en markvärdesskatt kan vara viktig för städer och kommuner där marken främst 

är privatägd om det offentliga ska få in finansiering till nödvändig infrastruktur. Stockholms stad äger 

dock 70 % av marken i kommunen och kan därmed finansiera sådana investeringar med försäljnings- 

och tomträttsintäkter. I Stockholms stad begränsas fastigheternas höjd dessutom främst av 

stadsbyggnadshänsyn och inte av att byggherrarna inte vill bygga mer på marken. Därmed faller ett 

av de huvudsakliga argumenten för en markvärdesskatt, den att skatten bidrar till att det byggs mer 

där det annars skulle byggas färre bostäder. 

Styrelsen är inte övertygad om att en markvärdesskatt skulle vara lättare att få gehör för men 

framförallt skulle den inte vara lika effektiv som en fastighetsskatt, något som representantskapet 

nyligen tagit ställning för.  Styrelsen anser att det ställningstagande som representantskapet nyligen 

har gjort tillsvidare ska fortsätta vara vår färdriktning varför styrelsen förslår representantskapet 

att avslå motionen. 

H7: Skapa Högdalens frilufts- och aktivitetsområde 

Motionären vill att planerna på att utveckla Högdalstopparna till ett levande och attraktivt frilufts- 

och aktivitetsområde realiseras. Styrelsen delar motionärens uppfattning och yrkar därför bifall till 

attsats två. 

Högdalstopparna kommer kunna nyttjas av alla Stockholmare, men frågan får primärt anses vara en 

angelägenhet som de lokalpolitiskt aktiva, i kretsen, ska besluta om den ska drivas, såsom genom att 

lyftas in i det lokala valprogrammet. Därför föreslår styrelsen att att-sats 1 besvaras men även att 

motionen jämte detta utlåtande skickas till sydostkretsen. 

Styrelsen förslår representantskapet 

att anse att-sats 1 besvarad 

att bifalla att-sats 2. 

att motionen jämte detta utlåtande skickas till sydostkretsen 

Motion H8 OCH H9 Tillsyn av byggnader 



Motionärerna av de två motionerna lyfter problem med att fastighetsägare låter byggnader förfalla, 

ibland med avsikt, för att få möjlighet att riva och bygga nytt. Motionerna belyser vikten av att 

kommunen utövar tillsyn och därigenom förhindrar att byggnader förfaller. Medborgarnas kunskap 

om - samt möjlighet till - att anmäla hus som börjar förfalla ska enligt motionärerna stärkas. Att inte 

riva och bygga nytt är inte minst viktigt ur ett klimat- och kultarvsperspektiv. 

Styrelsen delar motionärernas problembeskrivning. Vi ska värna Stockholms årsringar och vara stolta 

över den stad som vuxit fram. Det är sällan klimatsmart att riva för att bygga nytt på samma plats. 

Det kan visserligen finnas anledningar att ersätta tidigare byggnader med nya, men det ska då alltid 

ske efter noggranna överväganden. Vi får aldrig legitimera och belöna medvetet eftersatt underhåll 

med att låta en byggnad som annars skulle bevaras, plötsligt rivas. 

I dag finns ett antal lagar som kan tillämpas vid tillsyn när en byggnads underhåll är eftersatt, eller 

när något med fastigheten till och med utgör en miljö- eller säkerhetsrisk. Framförallt har 

byggnadsnämnden (i Stockholm kallat stadsbyggnadsnämnden) ett tillsynsansvar enligt 11 kap. Plan 

och bygglagen, för att byggnaderna är i skick. 

Eftersom det åligger en kommun att utöva tillsyn, och de har en serviceskyldighet mot medborgare 

måste kommunen reagera när en medborgare anmäler att en byggnad förfaller, eller att en fastighet 

utgör en miljöfara. I Stockholm går detta att göra genom att kontakta stadsbyggnadskontoret.På det 

viset finns redan en instans som kan ta emot en felanmälan om ett hus börjar förfalla. Tillsynen och 

ett åtgärdsföreläggande får även enligt 11 kap. PBL kombineras med vite. Eftersom det redan finns 

en sådan lagstadgad instans i Stockholm, vars förelägganden kan kombineras med vite, anser 

styrelsen att motion H8:as första och andra attsatser samt motion H9:s andra attsats, ska besvaras. 

Det finns emellertid alltid utrymme för förbättring. 

Motionärerna har ett föredömligt medborgarperspektiv. Styrelsen delar uppfattningen att det ska 

vara tydligt och enkelt för medborgarna hur man kan agera när en byggnad förfaller. Många 

Stockholmare gör i dag felanmälan via stadens app ’Tyck till’. Den utgör ett enkelt verktyg som kan 

användas när man är på plats och vill felanmäla något. Appen är dock främst inriktad på trafik- och 

parkfrågor. Exempelvis skulle den Appen kunna vara ett verktyg som gör det enklare för medborgare 

att anmäla att ett hus börjar förfalla. Genom Appen skulle även medborgarna kunna informeras om 

möjligheten att göra en felanmälan, såsom efterlyses i motionerna. 

Styrelsen anser att s-gruppen i stadsbyggnadsnämnden, men inte hela fullmäktigegruppen, bäst vet 

hur man ska verka för att medborgarna får information om hur, och bra verktyg för, att anmäla när 

hus förfaller. Därför anser styrelsen att motion H9:s första och fjärde attsatser ska bifallas, däremot 

inte H9:s tredje attsats, som ska avslås. 

Styrelsen föreslår representantskapet 

att motion H8:as första och andra attsatser, samt motion H9:s andra attsats, ska besvaras, 

att motion H9:s första och fjärde attsatser ska bifallas, och 

att motion H9:s tredje attsats ska avslås. 

Motion H10 Västerbron, ett kulturarv 

Motionärerna vill; att om den pågående utredningen beträffande Västerbrons kondition visar att 

bron behöver rivas, så ska den nuvarande siluetten av Västerbron behållas vid en nybyggnation. 



År 2018 tillsatte Stockholms stad en utredning beträffande Västerbrons skick. Det fanns en oro för att 

stålkonstruktionen inte var av tillräcklig kvalitet eller inte tillräckligt dimensionerad för dagens 

belastning. Utredningens redovisning har fördröjts men väntas bli klar under 2022. 

Styrelsen delar motionärernas kärlek till Västerbron. Den står som en stolt symbol för det nya 

Sveriges framväxt. Genom anpassningar och moderniseringar har den såväl fått bättre funktioner 

som cykelbanor, som estetiskt blivit mer tilltalande genom att lysas upp nattetid. Skulle bron behöva 

ersättas med en ny kommer troligen vissa ytterligare anpassningar behöva göras. Men siluetten ska 

naturligtvis bevaras. 

Styrelsen föreslår representantskapet att bifalla motionen. 

 Område I – Sjukvård/psykiatri/folkhälsa 
 

Region Stockholm har landets mest privatiserade sjukvård. Ingenstans har högerns 

marknadsexperimenterande fått lika stort genomslag. Vi ser tydligt konsekvenserna av detta i form 

av en ojämlik vård, där vård ges efter efterfrågan istället för behov, mottagningar stänger för att 

marknaden inte anser att det är lönsamt och hur vårdpersonalen på våra gemensamt drivna sjukhus 

får det allt tuffare till följd av nedskärning efter nedskärning. Det är nog nu. Det är dags att ta tillbaka 

den demokratiska kontrollen över sjukvården i vår region. Nu mobiliserar vi socialdemokrater för att 

få till stånd ett historiskt maktskifte i Stockholmsregionen. Vi ska sätta punkt för 16 års högerstyre.  

Vården ska inte vara en marknad. Det ska alltid vara patienternas behov och professionens kunnande 

som styr utvecklingen av vården, inte vårdbolagens jakt på lönsamhet. Fri etableringsrätt och 

dragningsrätt på skattepengar leder till en ojämlik vård inte bara när det gäller var mottagningar 

öppnar utan även genom att det öppnar upp för privata sjukvårdsförsäkringar. Styrelsen föreslår 

därför att motion I4, I5 besvaras.  

Personalen är vårdens viktigaste resurs. De har burit sjukvården genom pandemin, trots 

Moderaternas varselhot och nedskärningar. I vår oppositionsbudget till Region Stockholm föreslog vi 

därför satsningar på 440 miljoner mer till sjukhusen och 735 miljoner mer till den nära vården än 

högerns förslag. Pengar som ska gå till personalen, inte till vinstjakt. Styrelsen föreslår att besvara 

motion I1. Att ge personalen fler kollegor och bättre villkor har haft och kommer fortsätta ha vår 

högsta prioritet. Vi har även vid flertalet tillfällen lagt skarpa förslag om att ge personalföreträdare 

närvaro- och yttranderätt vid nämndssammanträden i Region Stockholm. När personalen sitter med 

runt bordet blir politiken och styrningen bättre. Personalen måste även få mer inflytande över sitt 

dagliga arbete och det måste bli ett stopp på tystnadskulturen inom vården, därför vill styrelsen 

besvara motion I12, däremot avslås I12:6 om att skärpa hälso- och sjukvårdslagen. Detsamma gäller 

I4:10. Problemen i vården handlar inte om bristande lagstiftning, utan om brist på resurser och en 

lång tids marknadsexperiment. Vi kämpar också för att vårdpersonalen Region Stockholm ska kunna 

ta ut den semester som de har lagstiftad rätt till – så ser det inte ut idag. Regionen har en 

semesterlöneskuld som bara växer eftersom personalen tvingas skjuta upp sin semester pga 

personalbrist. Dessutom driver vi förslaget om även för ytterligare en sjätte semestervecka för alla 

arbetare, därför föreslår vi avslag på motion I16.  

 

Marknadsstyrningen av vården leder till att pengar går till överetablering av vård i välbärgade 

stadsdelar, nätläkare och ren vinstjakt istället för till personalen och patienterna. Vi socialdemokrater 

har varit mycket kritiska mot nätläkarnas etablering i Region Stockholm. Bara under 2021 gick 



hissnande 352 miljoner kronor från stockholmarnas vård till nätläkarbolagen. Styrelsen föreslår att 

besvara motion I7 och I8 om att stoppa nätläkares fria dragningsrätt på skattepengar.  

En jämlik hälsa är en förutsättning för att alla ska ha samma möjlighet till ett gott och hälsosamt liv, 

där ens postnummer inte avgör ens framtid. Pandemin har även särskilt belyst att en god folkhälsa är 

en beredskapsfråga. Stockholmarnas hälsa är avgörande för en robusthet inför framtida kriser. 

Därför instämmer styrelsen i motion I2s ansats om att stärka folkhälsan. I linje med motionen har 

Socialdemokraterna i regionen lagt förslag om att utöka vårdcentralernas ansvar för folkhälsan i sitt 

närområde genom ett återinfört områdesansvar. Områdesansvaret innebär även ansvar för 

samverkan med den kommunala vård och omsorgen, samt andra relevanta aktörer i närområdet. 

Därutöver har frågan om hälsosamtal och hälsokontroller drivits för att se till att fler får stöd till ett 

hälsosamt liv. Alla vårdcentraler i vår region ska bidra till att stärka folkhälsan i närområdet. Vi måste 

ha högre ambitioner. 

Vården ska vara likvärdig i hela landet, men sjukvården behöver mer pengar och mindre marknad, 

inte en omfattande omorganisation som dessutom riskerar att ytterligare leda till att vård lägger ner 

utanför storstadsområdena. Därför föreslår styrelsen att avslå I1:5 om förstatligande av sjukvården. 

Den psykiatriska vården har allvarliga brister. För många måste vänta för länge för att få vård och 

stöd i tid, inte minst barn och unga. Styrelsen delar bilden av att en storsatsning krävs och att 

modellen för att bedriva psykiatrisk vård bör utvecklas, och föreslår därför att bifalla motion I11 om 

att utreda hur tillgängligheten till psykiatrin kan utvecklas enligt norsk modell.  

Förlossningsvården i Region Stockholm har länge varit underfinansierad och saknar marginaler. Det 

har inneburit stort lidande för blivande föräldrar och vårdpersonal som sliter för att göra sitt yttersta. 

I vår oppositionsbudget till Region Stockholm samt ytterligare yrkanden under hösten 2021 driver vi 

en politik för att höja ersättningen inom förlossningsvården, skapa fler förlossningsplatser genom bl a 

öppnandet av en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus och påbörja ett arbete för att införa och 

utöka arbetssätt som barnmorskor och undersköterskor faktiskt vill arbeta enligt så som en 

barnmorska per födande och Min barnmorska. Därför föreslår styrelsen att besvara I3, samt bifalla 

I3:2 om att införa en nationell förslossningssamordnare. 

Kvinnor i Stockholmsregionen efterfrågar mer stöd, både fysiskt och psykiskt, inte minst efter sin 

förlossning. Därför instämmer styrelsen i att den psykosociala kompetensen inom förlossnings- och 

mödravården behöver stärkas och föreslår att bifalla I9:1. Vi har i oppositionsbudgeten till Region 

Stockholm föreslagit att alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta sin 

förlossningsupplevelse och för att psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna fångas upp, och 

föreslår därför att I3 besvara. Däremot föreslår vi bifall på I9:2 om att införa rutiner på MVC för att 

samtala kring den nyblivna förälderns mående. 

Motion I10 förslår att socialdemokraterna i Stockholm ska uppdatera det idrottspolitiska 

programmet. Styrelsen instämmer i att idrott är mycket viktigt i alla åldergrupper, har en 

förebyggande effekt bland ungdomar och att idrottsrörelsen organiserar många människor. 

Socialdemokraterna ska driva en aktiv idrottpolitik med ett folkhälsopespektiv och delar motionärens 

andemening, däremot bör fokus för året ligga på den stundande valrörelsen och nödvädigtvis inte på 

att skriva fler reformagendor. Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. Den medicinska 

forskningen är inte jämställd vilket påverkar kunskap och vård om kvinnors respektive mäns 

sjukdomar negativt. I13 föreslår satsningar inom forskningsområden som skulle öka jämställdheten 

inom vården och därför föreslår vi bifalla på motionen. 

 



Område J – Välfärd/trygghet/jämlikhet 
 

Tillsammans är vi starka och kan skapa ett jämställt och jämlikt samhälle. Vi behöver ett starkare 

samhälle för att alla ska kunna känna frihet och framtidstro. Det är också nödvändigt för att tränga 

tillbaka kriminalitet och våld. Att socialdemokrater i Stockholm är engagerade i dessa frågor blir 

tydligt i motionerna på området välfärd, trygghet och jämlikhet. 

Motionerna J1, J3, J8 handlar om en av partiets tre prioriterade frågor - att vända på varje sten för att 

bryta segregationen och tränga tillbaka det grova våld som plågar Sverige. Motionerna innehåller 

flera bra förslag för ett tryggare samhälle. Det handlar om att satsa på barn och unga, att bygga bort 

otrygga platser, stötta föreningsliv och stärka det förebyggande arbetet. Flera av förslagen ingår 

redan i dag i Socialdemokraternas skuggbudget för Stockholms stad. Partidistriktet har även beslutat 

om ett förortspolitiskt program med reformer för ett Stockholm som håller ihop där det finns förslag 

i motionernas anda. Därför besvarar vi majoriteten av att-satserna. Vi vill bifalla att-satserna J8:3 och 

J8:9 eftersom detta är bra förslag som ännu inte finns med i vår politik. Även J3:1 vill vi bifalla då vi 

håller med motionären om att arbetet med att identifiera och bygga bort otrygga miljöer behöver 

intensifieras. Däremot anser vi att J3:2 ska anses besvarad då stadsdelsförvaltningarna runt om i vår 

stad bjuder in till trygghetsvandringar tillsammans med civilsamhället, det lokala näringslivet och 

medborgare. Dessa vandringar är en del av stadens aktiva arbete för att förebygga känslan av 

otrygghet och även brott, och något som vi som parti står bakom och anser ska fortsätta. Att-sats 

J8:6 om högskolekurser i ungdomsledarskap avslår vi då det redan finns flera utbildningar för att 

arbeta med att leda barn och unga, inte minst den 2,5-åriga folkhögskoleutbildning på eftergymnasial 

nivå till fritidsledare. I stället för att utveckla en ny akademisk utbildning anser vi att resurser ska 

satsas på att utbilda personer i de utbildningar som finns och anställa personer med relevant 

utbildning i arbete med unga.  

  

Motion J2 handlar om ett förbättrat skydd i sjukförsäkringen för personer med tidsbegränsade 

anställningar. Partidistriktsstyrelsen håller med motionärerna om att de förslag som utredningen 

SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen har lagt fram bör genomföras. Det handlar 

om att en person med behovsanställning får sin arbetsförmåga bedömd mot sin behovsanställning, 

inte mot hela arbetsmarknaden, samt att den behovsanställdas sjukpenning ska lämnas utan hänsyn 

till den begränsning av beloppet som gäller för arbetslösa. Sjukförsäkringssystemet var en av de stora 

frågorna på S-kongressen 2021 och vårt partidistrikt arbetade aktivt med frågan. I de beslutade 

riktlinjerna står att den som blir sjuk ska få det stöd som krävs för att kunna komma tillbaka i arbete 

och ha en ekonomisk trygghet under tiden. Sjukförsäkringen är en viktig del av samhällskontraktet 

och vi måste påminna om att den är en försäkring, inte ett bidrag. Under de senaste decennierna har 

försäkringen urholkats. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen ändrat sjukpenningens 

regelverk och förstärkt arbetet med stöd och rehabilitering, men mer behöver göras. Styrelsen 

föreslår att motionen besvaras då utredningen nu bereds. 

Motion J4 och J9 handlar om att ta bort inkomstkrav för pensionärer som vill hyra en lägenhet. 

Partidistriktsstyrelsen håller med motionärerna om att pensionärer ska ha möjlighet att flytta till en 

bostad som passar deras behov och att hyresvärdars inkomstkrav ibland är orimliga. Men vi anser att 

det är fel väg att införa undantag från inkomstkrav för en viss grupp. Därför föreslår vi 

representantskapet att avslå motionerna. 

  



I motion J5 yrkas för en utredning gällande förutsättningarna för statliga och kommunala 

myndigheter att dela information och kraftsamla mot olika typer av brott. Dessa viktiga frågor har 

uppmärksammats av Socialdemokraterna i regeringsställning. Det har inrättats en 

myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet som har byggt upp sju regionala 

underrättelsecentrum. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, 

Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket 

har, på regeringens uppdrag, utvecklat metoder för myndighetsgemensam kontroll. I februari 2022 

gav regeringen dessa åtta myndigheter samt Åklagarmyndigheten i uppdrag att under 2022–2023 

samverka för att motverka arbetslivskriminalitet samt inrätta regionala centrum för detta arbete. 

Regeringen har även tillsatt en utredning med uppdrag att undersöka möjligheterna till 

informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor. Partidistriktsstyrelsen 

anser därför motionen besvarad. 

Partidistriktet delar den oro som uttrycks i motion J6 om barn som isoleras i polisarrest, häkte och 

ungdomshem samt långa häktningstider. Det här är problem som behöver hanteras på flera sätt. Vi 

tror dock inte att ett fullständigt förbud mot isolering av personer som är under 18 år är en 

framkomlig väg. Det finns situationer då isolering är nödvändigt. Från första juli 2021 finns 

tidsgränser för häktning i Sverige där misstänkta under 18 år får sitta häktade i väntan på åtal som 

längst tre månader, och en misstänkt över 18 år som längst nio månader. Distriktsstyrelsen föreslår 

representantskapet att avslå att-sats J6:1, bifalla J:2 och anse J6:3 besvarad. 

I motion J7 yrkar motionärerna på att symbolen fasces ska avlägsnas från svenska myndigheters 

logotyper och emblem samt övrig kommunikation. Fasces, spöknippen, är en italiensk symbol som 

härstammar från etruskerna och sedan togs över av romarriket. Symbolen används i flera länders 

statsförvaltning, till exempel förekommer den i Lincolnmonumentet, i Frankrikes statsvapen och i 

symbolen för Norges polis. Motionärerna hävdar att symbolen är mest känd från de italienska 

fascisternas användning av den. Om det stämmer är kravet att symbolen ska avlägsnas från svenska 

myndigheters emblem rimligt. Partidistriktets styrelse har emellertid inte uppfattat att symbolen 

enbart är förknippad med fascismen och inte heller att allmänheten uppfattar polisens emblem som 

stötande. Därför anser styrelsen att polisen inte ska behöva avstå från att använda en symbol, som 

av tradition är ett kännetecken för rättsstaten, för att samma symbol har använts av odemokratiska 

grupper. Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå motionen. 

Motion J10 vill införa en vapenfri värnplikt som polis. Distriktsstyrelsen håller med motionären om 

att det finns ett behov av att få fler att utbilda sig till polis. Men vi anser att det vore olämpligt att 

införa en vapenfri värnplikt som polis. Flera av de arbetsuppgifter som föreslås för värnpliktiga i 

motionen kräver flera års utbildning och många år i yrket för att kunna genomföras med gott 

resultat. Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå motionen i sin helhet. 

I motion J11 yrkar motionärerna på flera breda insatser för ett tryggare samhälle. Många av förslagen 

ligger i linje med den politik som Socialdemokraterna i Stockholm driver, till exempel i de 

budgetmotioner partiet har lagt fram i staden och regionen och i de valprogram och andra politiska 

program som representantskapet beslutar om. Partidistriktsstyrelsen håller med om de flesta 

yrkanden, som att vi ska bygga billiga hyresrätter, utöka resurser till fritidsgårdar och ungdomshus 

och verka för ett ökat kultur- och föreningsliv, och finner därmed yrkandena besvarade. Även att-

satserna om riktlinjer och en arbetsgrupp för ett tryggare samhälle anser styrelsen besvarade, med S-

kongressens riktlinjer och partiets arbetsgrupp för fördelningspolitik. Några att-satser vill vi avslå för 

att vi anser att det är fel metod för att uppnå våra mål. En handlar om att rikta stöd specifikt till 

ensamstående föräldrar. Det riskerar att bli en utpekande politik. Vi ser hellre en generell förbättring 

av stöd till föräldrar med låga inkomster, vilket ofta kommer ensamstående till del då det endast 



finns en inkomst i hushållet. Även kostnadsfritt psykologiskt stöd specifikt i socioekonomiskt svaga 

områden riskerar att bli utpekande och bli ifrågasatt av personer i andra delar av staden. Styrelsen 

håller med motionärerna om behovet av psykologiskt stöd men menar att det bör mötas med 

satsning på första linjen psykiatri dit alla är välkomna. Motionärerna vill att Socialdemokraterna ska 

verka för att arbetslivserfarenhet tillgodoräknas i meritvärde från högskoleprovet. Partidistriktets 

styrelse anser att det är viktigare att införa ett nationellt behörighetsprov som ger grundläggande 

behörighet för högskolestudier för personer över 24 år som saknar slutbetyg från gymnasium. 

Område K – Pensioner/äldreomsorg/äldre 
Motion K1 tar upp frågor kopplat till folksjukdomen demens. Det råder ingen tvekan om att insatser 

behövs för personer med demens. Sverige antog 2018 en nationell strategi kring demens och inom 

ramen för den finns utrymme för nya vårdformer. Partikongressen 2021 tryckte i sina riktlinjer på 

att demensvården ska vara likvärdig i hela landet. Dagverksamhet med avlastning för anhöriga, inte 

minst till personer med demenssjukdom ska utvecklas. 

 Vi tror dock inte på den danska modellen med demensbyar utan ser hellre att vi fortsätter med 

den svenska modellen för ett universellt utformat samhälle där den som lever med demens ska 

kunna bo mitt i byn, inte bara mitt i demensbyn. Det finns många exempel på särskilda boenden som 

byggts på ett sätt så att personer med olika grad av kognitiv nedsättning kan röra sig fritt i ett 

begränsat område. Att bygga demensbyar utan att ekonomiskt öka resurserna till äldreomsorgen, 

innebär inte en bättre äldreomsorg. 

Vi vet alla att andelen äldre över 80 år ökar kraftigt. Styrelsen vill att staden kraftigt ökar resurserna 

till äldreomsorg. Staden ska också ges i uppdrag att bygga fler och olika typer av boenden för att 

tillgodose de olika behoven som finns.  Motion K2 tar upp behovet av en moderniserad 

äldreomsorg. Hösten 2020 antog representantskapet en Reformagenda för äldreomsorg. Agendan är 

en plan för en god äldreomsorg i Stockholms stad. Motionens yrkanden är därför redan genomförda. 

Där finns också en särskild del om anhörigstöd. 

” 2019 tog den S-ledda regeringen initiativ till en nationell anhörigstrategi. Stockholm bör följa efter 

med en liknande analys och åtgärdsplan för vår stad. Vi vet exempelvis att korttidsboenden är en 

viktig avlastning för anhöriga och att antalet korttidsplatser minskat i Stockholm. En annan viktig 

fråga rör de äldre som vårdar sin partner i hemmet och vars liv förändras kraftigt av det. Behov av 

stöd och avlastning för den gruppen är en kärnfråga. Stockholm ska ta ett samlat grepp om 

anhörigfrågorna genom en Stockholmsstrategi för anhöriga. ” 

Styrelsen föreslår 

Motion 3 föreslår fria SL-resor för pensionärer. Tidigare så hade pensionärerna 50 % rabatt på SL-

priset. Det har nu ändrats, så att det reducerade priset (omfattar ju även studerande) är 67 % av helt 

pris. Och det samtidigt som att skattesubventionen av SL-resorna har minskat. 

Fria resor brukar kombineras med tidsbegränsning av när det ska gälla. Styrelsen vill påstå att 

pensionärerna idag är mer flexibla än att begränsa sitt resande till vissa tider. När socialdemokratin 

tidigare diskuterade pensionssystemet, så var det viktigt att pensionerna skulle vara så höga, att 

reducerade priser inte skulle finnas. Nu har det inte blivit så, utan tvärtom har många pensionärer 

fått en mindre andel av lönen i pension. Därför vill vi driva att det reducerade priset för både 

pensionärer och studerande skall återgå till att vara 50 % av fullt pris. 



Motionären för motion K4 anser att det behövs ett lättare sätt att få reda på sin pension. 

Kommunikation är svårt och ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Därför anser styrelsen att 

motionen ska bifallas. 

Motion K5 handlar om att motionären föreslår i sin motion att alla över 65 är samt personalen i 

hemtjänst ska få gratis broddar. Det gjordes ett försök med broddar inom Stockholms stad under 

förra mandatperioden. Då var villkoren att man skulle ha uppnått en viss ålder samt att ha en 

biståndsbedömning för hemtjänst. Försöket slog inte särskilt väl ut eftersom upphandlingen av 

broddar tog tid och när det väl var dags var det april och ingen behövde broddarna längre. Att göra 

en ny upphandling tar tid och i motionen sänker motionären också åldersgränsen för gratis broddar 

avsevärt samt infogar personalen i hemtjänst i kraven. 

Socialdemokraterna har nu i sin valbudget att anslag på 10 miljoner kronor som ska utgöra ett 

skobidrag till anställda inom äldreomsorg och förskola. Styrelsen anser att det är viktigare att 

prioritera arbetsskor inför kommande mandatperiod eftersom detta är ett tydligt krav från de 

anställda i hela landet. Av den anledningen föreslår styrelsen att motionen avslås. 

Motion K6 lyfter ett problem för en del som flyr till Sverige. Styrelsen menar att det finns 

många problem med pensionsystemet – men att fokus måste vara att höja pensionerna 

generellt och inte minst för de som har de lägsta pensionerna. Därav föreslår vi att motionen 

avslås.  

Motion K7 beskriver väl vikten av att alla oavsett ålder ges möjligheter till bl a styrketräning. Det 

finns många platser, både inom- och utomhus i Stockholm där det kan finnas gym även för seniorer. 

Det finns ett etablerat samarbete med äldreförvaltningen och idrottsförvaltningen om hur olika 

möjligheter till äldres möjlighet till träning kan främjas. Ett exempel kan vara att t ex när man 

etablerar nya utegym så kan placeringen vara i närheten av senior- eller äldreboenden. Däremot kan 

behovet också vara en annan form av träning än gym. Styrelsen anser därför att det är viktigt att 

främja hälsa och rörelse hos äldre men vill inte detaljstyra till bara gym 

Motion K8 handlar om rätten till garantipension. Reglerna för garantipension är minst sagt snåriga. 

Garantipensionen är bosättningsbaserad. Dock finns ett undantag för flyktingar som kan 

tillgodoräkna sig tiden från hemlandet. Det gäller dock inte alla p g a hur regelverket, med grund för 

uppehållstillstånd, har sett ut och ändrats historiskt. 

Exempelvis är den stora gruppen flyktingar från Bosnien, en grupp som idag inte får full 

garantipension enligt undantagsbestämmelsen. Det går heller inte att ändra retroaktivt vilken grund 

man fått sitt uppehållstillstånd på. Det är en orättvisa att olika grupper bedöms olika. Den orättvisan i 

kombination med att garantipensionen de facto är bosättningsbaserad, gör att det finns skäl att ta 

bort undantaget så att alla bedöms lika (flykting eller ej). Det skulle i praktiken innebära att en del 

som skulle kunna få full garantipension med dagens regelverk, istället skulle bli hänvisade till 

äldreförsörjningsstöd. Men inte de som redan blivit beviljade garantipension, utan framtida 

pensionärer. 

Vi har i princip sagt att vi ska ta bort undantaget som finns idag, men inte gjort det än. Observera att 

det inte innebär att flyktingar inte kan få garantipension, utan att man inte ska kunna räkna in tid i 

hemlandet i de 40 bosättningsår som krävs. Dock blir det en reducering med 40-delar som för alla 

andra. 



Styrelsen föreslår att att-sats K:1 och K2:3 bifalls, samt att att-sats 2: 2 avslås att motion K2 

anses besvarad att motion K3 avslås, och samt att yttrandet överlämnas till 

regionfullmäktigegruppen att motion K4 bifalls att motion K5 avslås 

Område L – övrigt 
 

Socialdemokratiska Teknikföreningen är inte bara en av de nyaste föreningarna i vår 

arbetarekommun utan också en av de mer aktiva när det kommer till motionsskrivande. Styrelsen 

delar helt deras syn i motion L1 och skulle vilja bifalla den i sin helhet förutom den sista att-satsen, 

nummer sju, om att den ska skickas till kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktigegruppen som 

avgör vilka motioner som ska läggas i kommunfullmäktige, vi är också så långt in på denna 

mandatperiod att motioner som nu väcks i kommunfullmäktige inte kommer hinna behandlas före 

valet och efter valet är vår avsikt att styra Stockholm. Motioner är oppositionens verktyg. 

Arbetet runt Skolplattformen har stundtals varit en fars och många föräldrar har slitit sitt hår när de 

försökt få ut någon vettig information från den. Vi välkomnar det arbete som några föräldrar på 

ideell basis gjorde när de skapade Öppna Skolplattformen och tycker att staden måste ha en mycket 

öppnare inställning till liknade projekt i framtiden. Det kommer bli både mer användarvänligt och 

troligen billigare. 

Socialdemokratiska föreningen för jakt och viltvård har sänt in två motioner till årsmötet, en rörande 

vargjakt och en rörande vårbocksjakten. Styrelsen yrkar bifall till båda dessa, L2 och L12. Vi 

socialdemokrater vill att hela landet ska hålla ihop och därför måste vi hitta konstruktiva lösningar 

som säkerställer den biologiska mångfalden samtidigt som människor på landsbygden får lov att 

verka. Vargen är ett rovdjur som orsakar skada på värdefull egendom runt om i landet. För att 

förebygga vargskador bör vi kombinera olika åtgärder. Licens- och skyddsjakt är viktiga verktyg för att 

styra och begränsa vargens utbredning. Genom att vi håller vargbeståndet på lämpliga nivåer, kan vi 

öka tillgången på jaktbar vilt men även skydda vårat närproducerade kött från svenska gårdar. 

Viltköttet ska vara en given del av matbordet i var mans hem. Vilt är inte bara gott utan också väldigt 

klimatsmart. När det äntligen är dags för fredagstacos, borde vi byta ut nötfärsen mot viltfärs både 

för klimatets och den goda smakens skull. Ett kilo vildssvinskött släpper nämligen ut ca 0,5 kilo 

koldioxid, på en axel mellan potatis och bönor i utsläpp per kilo, jämfört med nötköttets 25 kilo. 

Därför uppmuntrar vi konsumenter att äta mer viltkött, till exempel som regeringens årliga 20 

miljoner satsning för att subventionera kostnaden för trikinanalyser av vildsvin. 

Med transparens, förutsägbarhet och lokal samverkan håller vi vargbeståndet på lämpliga nivåer, 

samtidigt som vi stimulerar efterfrågan på viltkött. Medan andra partier och organisationer bråkar i 

frågan kommer vi socialdemokrater se till att jakten kan fortsätta utvecklas och frodas. 

När det gäller L12 är det olyckligt att regeringen gått fram och ökat jakten på rådjur genom att tillåta 

vårbocksjakt i hela landet, trots att jägarkåren själva inte vill ha jaktformen i hela landet. Jakten ska 

fortsätta vara en folkrörelse och jaktbesluten ska fattas så nära de berörda som möjligt. 

Motion L3 tar upp en digital international för mänskliga rättigheter och säkerhet, en omfattande 

motion med flera förslag. Distriktsstyrelsen tror i grunden inte på en ny international som verktyg 

men tycker att flera av de andra förslagen i motionen är kloka. Vi föreslår därför avslag på att-sats 1 

men bifall på att-satserna två och tre kring en nationell strategi för global cyberpolitik samt samt att 

göra cyber och informationssäkerhet till en del av försvarspolitiken. Vi avslår att-satserna 4-6 



eftersom det inte är aktuellt att anta motioner nu till nästa partikongress, men vi vill bifalla att-stas 7 

om att skicka motionen till riksdagsgruppen. 

Motion L4 handlar om demokrati på internet. Styrelsen delar i stort motionärens synpunkter men 

menar att det redan är i den anda partiet verkar. Vi vill därför besvara motionen. 

Motion L5 handlar om wifi på äldreboenden. Styrelsen yrkar bifall på den, men med tillägget att det 

inte får bidra till för höga avgifter för äldre inom äldreomsorgen.   

Motion L6 vill förbjuda reklam för casino. Den menar styrelsen är en god idé. Spelberoende är en 

sjukdom som är förödande för de drabbade, både socialt och ekonomiskt och samhället måste aktivt 

arbeta för att motverka det. 

Motion L7 vill lägga till olika delar kring digitalisering i socialdemokratiska program såsom de politiska 

riktlinjerna på kongressen eller partiprogrammet. Styrelsen yrkar avslag på detta. Vi håller med 

Tekniksossarna om att det ska bli tydligt att Socialdemokraterna har den bästa politiken för 

digitalisering. Men för att så ska ske behöver vi primärt vässa politikens innehåll, genom exempelvis 

skarpa politiska i förslag av den karaktär som Tekniksossarna lagt fram i flera andra motioner. Det 

kommer så småningom också att avspeglas i programmen, men vi tror inte på att här och nu slå fast 

vi ska driva för rubriker i en kommande revidering av partiprogrammet.  

L8 är en motion från Idrottssossarna och styrelsen tycker att den innehåller mycket klokt. Vi vet att 

aktivt idrottande och en meningsfull fritid håller ungdomen borta från kriminalitet och missbruk. Vi 

vet också att unga som idrottar kommer prestera bättre i skolan, ha lättare att få vänner och knyta 

sociala kontakter samt även ha högre sysselsättningsgrad än de som inte idrottar. Idrotten sitter på 

många av de nycklarna som måste till för att bryta segregationen och brottsligheten. Styrelsen yrkar 

att motionen ska anses besvarad. Framförallt eftersom motionens att-sats går ut på att ge regeringen 

i uppdrag att tillsätta en utredning, vilket får anses ligga utanför representantskapets makt. 

Idorttsminister Anders Ygeman har dock uttalat sig i samma anda som motionen i SVT där han sade; 

”Jag tror inte det finns nån starkare kraft i samhället där människor med så många olika bakgrunder 

möts som jämlikar som i idrotten. Det är kanske den starkaste integrationsmotorn vi har”. 

  

Motion L9 handlar om innovation och hållbar data. Styrelsen tycker att det finns flera intressanta 

förslag i motionen och är i grunden positiv till inriktningen. Vi änder oss dock emot förslaget om en 

ny myndighet. Det är långt ifrån säkert att det krävs just en ny myndighet för att åstadkomma det 

motionen i övrigt vill, utan det bör i sådant fall vara en fråga för regeringen om den önskar inrätta 

nya myndigheter. Däremot vill vi bifalla att-satserna 1, 2 och 3 samt att-sats 8. Vi avslår därmed 

också att skicka motionen till nästa partikongress eftersom den ligger många år framåt i tiden. 

Motion 10 handlar om valkretsar och stadsdelsnämndsområden. Styrelsen kan sympatisera med 

viljan att ha valkretsar som matchar stadsdelsnämndernas områden. Men valkretsarnas 

sammansättning har att ta hänsyn till befolkningens storlek i första hand och det kan bli komplicerat 

om då stadsdelsnämndernas områden ska göras om var fjärde år på det sätt som valkretsarna 

omprövas. Därför yrkar styrelsen avslag till motionen. 

Även L11 rör fritidsaktiviteter och har delvis samma anda som motion L8. Styrelsen vill besvara den 

första att-satsen då det finns många avgiftsfria fritidsaktiviteter i Stockholm som antingen 

föreningslivet anordnar, ibland med stöd från staden, eller som staden själv anordnar. Staden har 

även nolltaxa för ungdomsidrotten och har nyligen slutat att säsongsindela den. Det kommer 

förhoppningsvis leda till lägre medlemsavgift i föreningslivet. Samtidigt vill inte styrelsen gå fram och 



lova att alla fritidsaktiviteter ska vara avgiftsfria då det måste vara upp till berörda föreningar att 

själva sätta sina medlemsavgifter på medlemsmöten och demokratiskt styra sina föreningar. 

 


