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Förslag till arbetsordning 

Kongressens arbetstider: 

Lördagen den 22/4 09.00 till cirka 18.00 

Ombudens tjänstgöring: 

Byte av ombud medges inte under kongressens gång. 

Diskussionsordning: 

1. Ordet begärs hos tjänstgörande ordförande i VoteIt
2. Förslag skall, för att kunna behandlas, vara skriftliga
3. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, valberedningens sammankallande,

motionär eller av motionär utsedd talesman är begränsad till fyra (4) minuter i
sitt första anförande. Övriga diskussionsinlägg två (2) minuter.
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Partidistriktet 2022 

Distriktsstyrelse 2022 
Ledamöter  
Åsa Westlund, Haninge tillika ordförande  
Aida Hadzialic, Sundbyberg tillika vice ordförande,  
Fredrik Sirberg, Ekerö, tillika facklig ledare  
Markus Selin, Täby tillika studieledare  
Boel Godner, Södertälje  
Mathias Tegnér, Tyresö 
Ebba Östlin, Botkyrka 
Tove Sander, Danderyd  
Khashayar Farmanbar, Nacka  
Sara Kukka-Salam, Solna  
Patrik Isestad, Nynäshamn 

Ersättare  
Sara Helge Vikmång, Huddinge 
Serkan Köse, Botkyrka  
Ulrika Falk, Norrtälje 
Daniel Larson, Lidingö 
Azadeh Rojhan Gustafsson, Upplands Väsby 

Adjungerade 
Sarkis Khatchadourian, SSU distriktet 
Alva Dahn, S-kvinnodistriktet 
Marzieh Amiri, Socialdemokrater för tro och solidaritet 
Carina Paulsson, LO distriktet 
Jens Sjöström, Regiongruppen 
Jytte Guteland, EU gruppen (lämnade efter valet) 

Revisorer 
Ordinarie  
Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg, tillika sammankallande 
Joe Frans, Upplands Väsby 
Lena Ingren, Botkyrka 
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Revisorsersättare 
Sören Lekberg, Södertälje 
Helena Austrell, Upplands-Bro 
Glenn Viklund, Österåker 
Utöver detta anlitar distriktet KPMG som auktoriserad revisor. 

Valberedning 
Ordinarie ledamöter  
Johan Thidell, Sundbyberg, tillika sammankallande 
Ann-Marie Högberg, Huddinge  
Olle Jansson, Norrtälje  
Sophia Andersson, Solna, fackliga utskottet 
Tommy Zettervall, Södertälje 

Ersättare  
Emanuel K Pettersson, Botkyrka  
Albert Lindell/Gustav Österman, SSU 
Gunnel Nyman Graff, Nacka 
Lars Thalén, Värmdö 
Anette Jellve, Danderyd  

Medverkat vid möten:  
Sofie Ågren Mandoki, Försteombudsman  
Ingrid Rudin, ansvarig ombudsman 
Marie Sher, ombudsman 

Sammanträden med styrelsen 
Styrelsen har under året haft 15 protokollförda möten. 

Personal 2022 
Sofie Ågren Mandoki - försteombudsman 
Thore Nyman – seniorombudsman deltid 
Ingrid Rudin - ombudsman 
Cecilia Clausen - organisationsombudsman 
Helene Larsson – ekonomiansvarig 
Marie Sher – ombudsman 
Kalle Hindrikes - ombudsman 
Liselott Vahermägi – ombudsman halvtid 
Ulla Backlund – Administrativt stöd sedan 1/10 
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Samverkan med arbetarekommunerna 
Samverkan med arbetarekommunerna sker på olika sätt. Dels träffas 
arbetarekommunernas ordförande tillsammans med distriktet regelbundet, AKO-
träffar. Under 2022 genomförde vi 7 ordinarie AKO-träffar samt veckovisa 
avstämningar under valrörelsens sista månad. Dels har Kommunala gruppen 
månatliga möten.  

Samverkan mellan arbetarekommuner och partidistrikt kan se lite olika ut. En del 
arbetarekommuner har större behov än andra och distriktet försöker i allra möjligaste 
mån att tillfredsställa detta.  

Under valåret 2022 kan särskilt nämnas valledarutbildningar och valledarträffar, 
styrelseutbildningar samt andra tillfällen för utbildningar och träffar som viktiga 
tillfällen för samverkan och informationsutbyte. 

Att erbjuda en plattform för arbetarekommunerna att byta erfarenheter och 
samordna sig är en av partidistriktets viktigaste uppgifter. Den uppgiften kommer det 
framöver att läggas än större fokus på.  

Medlemsrekrytering 
Värvningen i partidistriktet fortsätter starkt och vi är i slutet av 2022 över tusen 
medlemmar fler än vi var året innan. Mycket av detta kan självklart hänföras till att 
det var valår och att många kommuner jobbat extra hårt med att vara ute, knacka 
dörr och värva, men också att det politiska intresset bland befolkningen är större än 
det annars kan vara. 

Att vi ökar beror på att vi värvar starkt, men samtidigt förlorar vi också en hel del 
medlemmar, under 2022 var det över 700 medlemmar som utträdde ur partiet. Av 
dessa var det 75% som helt enkelt valde att inte betala medlemsavgiften. Detta är 
något vi bör jobba mer med framöver, att få fler att vilja stanna kvar som 
medlemmar.  

Partidistriktet har uppmärksammat problematiken och inlett ett antal aktiviteter i 
syfte att bryta trenden, tappet av medlemmar. Dels har vi arbetat aktivt med 
“Handslaget”, dels har vi ökat tillgängligheten av medlemsutbildningar.    

Partidistriktet har ambitiösa mål kring medlemsutvecklingen, bland annat ska vi värva 
1000 medlemmar under 2023 och bli landets största partidistrikt, införa särskilda 
satsningar för att värva fler fackligt aktiva, och för att minska tappet av medlemmar 
som missar att betala medlemsavgiften kommer insatser för att öka andelen 
betalningar med autogiro genomföras. 
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Antal medlemmar registrerade per 31/12 2022 

Distrikt Betald Ej betald Totalsumma 
Stockholms län 6775 833 7608 
Botkyrka 470 78 548 
Danderyd 75 5 80 
Ekerö 118 12 130 
Haninge 461 39 500 
Huddinge 467 58 525 
Järfälla 356 53 409 
Lidingö 176 23 199 
Nacka 504 54 558 
Norrtälje 403 38 441 
Nykvarn 66 2 68 
Nynäshamn 208 18 226 
Salems 89 4 93 
Sigtuna 212 41 253 
Sollentuna 326 49 375 
Solna 432 52 484 
Sundbyberg 285 40 325 
Södertälje 500 53 553 
Tyresö 351 96 447 
Täby 226 18 244 
Upplands Bro 162 21 183 
Upplands Väsby 189 19 208 
Vallentuna 151 13 164 
Vaxholm 42 5 47 
Värmdö 300 27 327 
Österåker 206 15 221 
Totalsumma 6775 833 7608 

Distriktskongress 2022 
Distriktskongressen den 23–24 april 2022 genomfördes i Upplands Väsby.  
Vi fortsatte arbetet med att digitalisera kongressen ytterligare genom att ha samtliga 
handlingar digitalt, samt webbsända debatten i talarstolarna. Detta är ett arbete som 
behöver fortsätta arbetas med under kommande år för att hitta rätt verktyg samt få 
samtliga ombud bekväma med systemen.  
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På kongressen antogs vårt Politiska handlingsprogram för mandatperioden 2022- 
2026, som under vårvintern hade diskuterats i flertalet Dialogforum.  
Utöver det behandlades motioner samt beslut om kommande ombudsfördelning då 
grundstadgan förändrats. Kongressen valde att arbeta efter tidigare fastställd 
ombudsfördelning för att säkerställa att alla arbetarekommuner ska vara 
representerade även på kommande kongresser. 

Extrakongress 2022 
Den 13 november 2022 genomfördes en extrakongress på 7A Odenplan, där vi 
behandlade valärenden till regionen samt höll en kortare valanalys.  

Studier 
Studieledning 
Markus Selin, studieledare 
Cecilia Clausen, ombudsman med ansvarsområde studier 
Liselott Vahermägi, ombudsman med ansvarsområde studier med inriktning 
ledarskap 

Verksamhetens inriktning 
Markus Sellin valdes som ny studieledare för partidistriktet efter Lars Bryntesson 
som avgick vid distriktskongressen i april.  

I verksamhetsplanen för 2019–2022 som partidistriktet antagit angavs ”utbilda” som 
ett av tre fokusområden. Ambitionsnivån har även i år ökat såväl vad gäller 
studieverksamhetens inriktning (nå fler) som genom nya insatser, bl. a. 
kandidatutbildningar och ett fokus på förhandlingsteknik och ledarskap. 

Medlemsutbildningar och Introträffar 
Under året genomfördes sju introträffar och fem Steg 1-utbildningar. 
Utbildningarna har genomförts i digitalt format samt en omgång fysiskt. 
Kurserna samlade totalt 231 deltagare varav 93 av dem var medlemmar i länet.  
Vi har även genomfört tio introträffar där vi hade totalt 266 deltagare varav 43 av 
dem var medlemmar i Stockholms län.  

Utbildningarna hålls av ombudsmän tillsammans med handledare som distriktet har 
rekryterat tillsammans med Stockholms stads partidistrikt.  
Samtliga utbildningar har genomförts digitalt.  

Ledarskapsutbildning - Grundläggande ledarskap 
Under 2022 har partidistriktet genomfört fyra omgångar av partiets utbildning 
“Grundläggande ledarskapsutbildning”. Detta är en grundläggande 
ledarskapsutbildning för de som har uppdrag i eller åt partiet. Praktik och retorik 
måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund och därför är denna 
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utbildning av stor vikt.  Partidistriktet har format utbildningarna så att de passat för 
såväl fysisk som digital form och deltagarna har genomgående gett positiv respons på 
utbildningarna.  Partidistriktet har genomfört tre utbildningsomgångar digitalt och en 
fysiskt under året. 

Ledarutveckling och förhandlingsteknik för råd och AK-ordföringar 
Som en fortsättning på föregående års satsning på ledarutveckling så har årets 
utbildningsinsatser handlat om förhandlingar och hur vi kan formera fler politiska 
styren i länets kommuner och i Region Stockholm efter valet 2022. (läs mer under 
rubriken Valet). 

Kandidatutbildningar 
I samarbete med Stockholms arbetarekommun genomfördes kandidatutbildningar 
för samtliga kandidater till Sveriges riksdag och till Region Stockholm. 
Utbildningsinsatserna skedde i flera steg såväl digitalt som vid fysiska 
utbildningstillfällen i Sveriges riksdag och i Landstingshuset. 

Valledarutbildning 
Valledarutbildningen startade under hösten 2021 och pågick även första kvartalet 
2022. Varje arbetarekommun hade möjlighet att skicka två deltagare, totalt samlade 
utbildningen 44 personer.  

Kommunikation 
Under 2022 ledde Anna-Karin Grenninger som valgeneral och Andreas Kjellander 
som kommunikationschef, kommunikationsarbetet för Socialdemokraterna i 
Stockholms län inför det nationella valet. Arbetet var inriktat på att stärka partiets 
närvaro i regionen och att skapa en positiv bild av Socialdemokraterna och våra 
prioriterade frågor. 

En särskild satsning gjordes för att få närmare kontakt med arbetarekommunerna 
runtom i länet. Genom att samordna och bistå i den lokala, regionala och nationella 
valrörelsen kunde Socialdemokraterna i hela stockholmsregionen öka sin närvaro och 
påverkan på lokal nivå.  
Detta var särskilt viktigt för att nå ut till väljare som kanske inte hade en stark 
koppling till partiet från tidigare. 

För att uppnå dessa mål genomfördes flera olika insatser under året. En viktig del av 
arbetet var att kommunicera partiets lokala och regionala politiska plattform och 
visioner till väljarna. Detta gjordes genom både digitala och analoga kanaler samt 
dörrknackningar och andra aktiviteter.  

Sociala medier var också en viktig kanal för att skapa engagemang bland medlemmar 
för att delta i våra aktiviteter. Genom att regelbundet engagera genom sociala medier 
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som till exempel Facebook, Discord och Instagram kunde Socialdemokraterna nå ut 
till en bredare publik och öka engagemanget bland partiets anhängare. 

En annan viktig del av kommunikationsarbetet var att genomföra debatter och 
kampanjaktiviteter runtom i länet. Här samarbetade valorganisationen med 
arbetarekommunerna för att nå ut till så många väljare som möjligt. Genom att delta i 
debatter och organisera dörrknackningar och andra aktiviteter kunde partiets 
budskap spridas ytterligare. 

Genom ett starkt och samordnat kommunikationsarbete lyckades 
Socialdemokraterna i Stockholms län nå ut till en bredare publik och öka 
engagemanget för partiets politiska plattform och visioner. Arbetet under året ledde 
också till att partiet kunde göra ett starkt valresultat över hela regionen i valet 2022 
och att vi tog över Region Stockholm. 

Kommunala gruppen 
Gruppen träffades tio gånger under 2022, mötena var både fysiska och digitala. 
Mötena har behandlat Covid-19, medlemsvärvning, strategier, rapporter från 
kommuner och information från olika kanaler har kunnat förmedlats vidare till länets 
alla kommuner. Ordförande för kommunala gruppen under 2022 har varit 
kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, Ebba Östlin och vice ordförande för 
gruppen har varit Carl Kangas, oppositionsråd på Värmdö. Ansvarig från 
partidistriktet har varit Ingrid Rudin. 

Fackliga utskottet 
Sammansättning: 
Fredrik Sirberg - facklig ledare 
Mikko Svensson 
Anette Pettersson 
Claes Thim 

Adjungerade: 
Reine Persson, representant från SSU-distriktet  
Kristoffer Hernbäck, representant från LO-distriktet 
Ingrid Rudin, Facklig-politisk ombudsman för Socialdemokraterna i 
Stockholmsregionen 

Fackliga utskottet har under året varit sammansatt av fackliga ledare från 
arbetarekommuner i Stockholms län, ledda av Fredrik Sirberg, facklig ledare i länet. 
LO-distriktet i Stockholm och SSU-distriktet har haft möjlighet att adjungera en 
person vardera. 

Utskottet har genomfört två möten under året samt haft två träffar för länets fackliga 
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ledare. 

Verksamhet 
Fackliga utskottets arbete har huvudfokus på arbetarekommunernas facklig-politiska 
samverkan med varandra och LO-facken i kommunerna i samråd med LO-distriktet. 
Arbetet går ut på att stödja och ge förutsättningar för arbetarekommunernas fackliga 
ledare att fungera i sina uppdrag. 
 Kontakten med de fackliga förbundsavdelningarna organiseras av LO-distriktet i 
samarbete med de två fackliga ledarna från Stockholms läns partidistrikt och 
Socialdemokraterna i Stockholms arbetarekommun.  

Partidistriktets ordförande och fackliga ledare har haft regelbundna träffar med 
ordföranden från de större förbundsavdelningarna i länet. Under träffarna har det 
funnits möjlighet att lära känna varandra bättre, diskutera kring gemensamma 
problem och frågeställningar, lära sig mer om nätverkande samt utveckla samarbetet. 

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

Arbetarekommunernas fackliga ledare 
De flesta arbetarekommuner i länet har idag fackliga ledare och några har fackliga 
utskott. I nästan alla arbetarekommuner i länet anges det finnas minst en facklig S-
förening, men vid närmare undersökning är de fackliga S-föreningarna inte alltid 
aktiva. I några fall känner arbetarekommunens styrelse inte till att det finns någon 
facklig S-förening registrerad, eftersom det inte förekommer något styrelsearbete i 
den fackliga S-föreningen och vare sig årsmöten eller medlemsmöten i övrigt 
rapporteras till arbetarekommunen. 

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

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

Under början av året har samarbetet med Kommunal Stockholms län för att värva 
medlemmar i Kommunal till partiet fortsatt. En person har avlönats för att ringa 
förtroendevalda och övriga medlemmar och erbjuda medlemskap i 
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Socialdemokraterna. En person har lånats in från Byggnads för att arbeta med den 
facklig politiska valrörelsen under hösten.  

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

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

Stockholms läns partidistrikt övergripande mål är att växa, utbilda och påverka. 
Dessa tre ledord har varit styrande för det internationella arbetet. Det internationella 
arbetet står på tre ben, medlemsrekrytering, förbättra medlemserbjudandet och 
utveckla och påverka politiken. Kommittén har genomfört seminarier och möten i 
syfte att nå ut med internationella frågor i distriktet.  

Utåtriktad verksamhet i länet 
Vi har valt att rikta in oss på nyhetsbrevs-verksamheten för att få fler följa våra 
projekt och vilja engagera sig för internationella frågor i partidistriktet. 

Projekt Burma 
Projektet i Burma kunde inte genomföras under 2022, dels på grund av pandemin, 
dels på läget i Burma. Projekttiden är slut och Palmecentret har för närvarande inga 
planer på projektverksamhet i Burma. 

Vi har funderat på att engagera oss i ett annat projekt i samarbete med Palmecentret 
och har haft ett möte med Palmecentret för att undersöka var behoven är störst. 

Nätverk 
Inom ramen för Internationella kommitténs arbete har ett latinamerikanätverk 
skapats. Under året har vi byggt vidare på partidistriktets latinamerikanätverk. I 
valrörelsen genomförde personer i nätverket aktiviteter där många människor med 
latinamerikanskt ursprung befann sig. 

Ansvariga för nätverket är Julia Ekedahl, Serkan Köse och Mathias Tegnér. 
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Seminarium 
Två seminarier om valet i Colombia har genomförts på Sveavägen 68. 

Två digitala seminarier har genomförts, ett om Burma och ett om Västsahara. 
Samtliga seminarier har sänts live på Facebook. 

Seniorutskottet 
Seniorutskottet består av 25 ledamöter som representerar länets arbetarekommuner. 
Några arbetarekommuner har egna seniorutskott, några har seniorombud och inom 
ett par arbetarekommuner hanteras äldrefrågorna av särskilda (S)-föreningar 

I distriktets arbetsutskott har ingått: 
Anette Jellve, Danderyd, ordförande 
NilsErik Eriksson, Södertälje, vice ordförande t.o.m. juni 2022 
Karin Holmberg, Sundbyberg, Sekreterare 

Distriktsstyrelsen har beslutat att regionrådet Jens Sjöström skall vara adjungerad. 
AU:s sammanträden planeras nu i samarbete med Jens vilket gör att deltagande 
fungerat bra. 

Arbetsutskottet har haft 8 dokumenterade sammanträden. Utskottet har haft tillgång 
till deltidsombudsman Thore Nyman och viss övrig personal på distriktets kansli. I 
pandemins fotspår har vi fått anpassa oss och haft både fysiska och digitala möten. 
Det verkar som att man under pandemin vande sig vid att ha digitala möten, vilka 
oftast är mer välbesökta. 

Vi deltog i Seniordagen i Kungsträdgården den 2022-05-10. Dessutom deltog vi på 
Seniormässan 2022-10-04 - 06. 

Första maj 
Det stora flertalet av arbetarekommunerna i länet genomförde någon form av 1:a maj 
firande, i år många fysiska tåg, jämfört med tidigare digitala.  

Talarförmedling 
Talarförmedlingen under ett valår står inför en hel del utmaningar utöver det vanliga. 
Fokus för talarförmedlingen kom att ligga på statsrådsbesök. Eftersom det är viktigt 
för partidistriktet att veta var statsråd gör besök bestämdes det tidigt att alla 
förfrågningar från arbetarekommunerna skulle gå via partidistriktet och alla 
förfrågningar om besök från statsråd också skulle hanteras via partidistriktet. Det gör 
att partidistriktet kan styra besök dit det är politiskt viktigt att statsråd syns 
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tillsammans med lokala ledande företrädare och kan göra politiska utspel tillsammans 
med dem. 

Under perioden maj-juli gjordes 52 besök av statsråd i länets arbetarekommuner som 
i helhet fungerade bra.  

Inför valspurten fungerade länets talarförmedling för både Stockholms län och 
Stockholms stad. Det underlättade planeringen mycket eftersom statsråd då kunde 
placeras i både stad och län under samma dag och besöken blev korta och effektiva. 
Statsråden kunde göra flera olika besök på olika ställen samma dag utan att ta hänsyn 
till kommungränser och det gav en bra bild i olika media att statsråden var effektiva. 
I valspurten fick talarförmedlingen en extra resurs som hanterade alla förfrågningar 
rörande riksdagsledamöter/kandidater och regionledamötet/kandidater. Det gjorde 
att vi hade fler ledamöter och kandidater ute i valrörelsen på ett strukturerat sätt än 
tidigare. 

Samarbetet med länets arbetarekommuner och Stockholm arbetarekommun har 
fungerat mycket bra. Det är en stor ansträngning för en arbetarekommun att ta emot 
ett statsråd, det är programplanering, säkerhet, media och logistik bland annat som 
ska fungera. Departementen har ofta önskemål och det tar mycket tid att säkerställa 
att programmen för statsråden blir bra och effektiva. Alla som på lokal nivå har 
planerat och genomför besök med statsråd har gjort ett fantastiskt arbete i brinnande 
valrörelse. 

Från 1 augusti – 11 september gjordes 95 statsrådbesök i Stockholms län och 
Stockholms AK, en enastående prestation av alla inblandade. Närheten till 
departementen gjorde att statsråden och deras staber var mycket aktiva och ville göra 
besök/träffa väljare så fort de hade några timmar över vilket gjorde att många besök 
genomfördes med mycket kort varsel, troligen genomfördes fler besök än vad 
talarförmedlingen känner till. Trots att det var kort om tid inför besöken ibland 
gjordes bra program och organisationen arbetade på ett fantastiskt sätt. 

Valet 
Även valet 2022 präglades av ett starkt regionalt samarbete. De båda partidistrikten i 
regionen förberedde och genomförde valrörelsen tillsammans. Redan två år innan 
valet påbörjades den gemensamma planeringen, ett år innan valet började den 
politiska valledningen ha sina gemensamma möten, och strax därefter anställdes en 
regional valledare.  

De mål som tidigt i processen sattes var: 
• Största parti i riksdagsvalet i båda riksdagsvalkretsarna
• Skapa förutsättningar för att leda majoritet i Stockholms kommun
• Ingå i styrande koalition i Region Stockholm
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• Skapa förutsättningar för att leda styrande koalitioner i de kommuner
där vi idag gör det
• Skapa förutsättningar för att leda fler styrande koalitioner i våra
kommuner än i dag

Vi kan stolt konstatera ett framgångsrikt val, efter vilket vi faktiskt har lyckats uppnå 
de mål vi satt. Socialdemokraterna blev största parti i båda riksdagsvalkretsar i 
regionen, tog över styret i Stockholms stad såväl som i fler kommuner i länet än på 
länge, och behöll styret i nästan alla kommuner vi ledde innan valet. Vi tog dessutom 
över makten i Region Stockholm, där vi nu ingår i styrande koalition med 
Miljöpartiet och Centerpartiet, i samarbete med Vänsterpartiet. 

Samarbetet med Stockholms partidistrikt har fungerat mycket bra och bedöms 
bidragit till den valframgång som vi kunde konstatera i regionen. En stor del av den 
regionala valorganisationens ambition handlade om att få upp vårdfrågan högre på 
dagordningen. Det gjordes bland annat med den uppmärksammade kampanjen “Det 
räcker nu”, som inkluderade såväl tunnelbanekampanj som filmer. 

Politisk valledning 
Den politiska valledningen bestod av Stockholms läns partidistrikts VU samt 
Stockholms partidistrikts AU. 

Operativ valledning 
Den operativa valledningen träffades i början en gång varannan vecka. Ju närmare 
valet vi kom desto oftare träffades den för att till slut ses två gånger i veckan.  
Operativa valledningen bestod av: 
Anna-Karin Grenninger – valledare 
Sofie Ågren Mandoki - förstaombudsman länet 
Catharina Piazzolla – kommunsekreterare stan 
Andreas Kjellander – kommunikationschef 
Cecilia Clausen – chef folkrörelse länet 
Tina Rönngren - chef folkrörelse stan 
Marie Sher – ansvarig internkommunikation 
Eleonor Eriksson – internkommunikation stan 
Martin Nilsson – kanslichef stadshuset 
Rozgar Watmani – kanslichef regionen 
Adjungering från LO-distriktet och de båda SSU-distrikten 

Den operativa valledningen följde utvecklingen och tog tillsammans snabba beslut 
vid behov. Den syftar även till samordning mellan de olika “husen”.  

Folkrörelse 
Under valrörelsen genomfördes 212 056 samtal i hela Stockholmsregionen, varav 116 
725 samtal i Stockholms län. 
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Vår samtalskampanj har gjort en stor skillnad, både gällande väljarstöd samt att värva 
nya medlemmar och stärka vår organisation. Även om vi inte nådde hela vägen fram 
till vårt egen satta mål gjorde vi en bättre samtalskampanj än någon tidigare mätt 
valrörelse.  

Samtalskampanjens del av valrörelsen har på ett tydligt sätt byggt förtroendet hos 
väljarna i Stockholmsregionen kampanjen hade också tydliga budskap som följde en 
röd tråd och fokus har varit sjukvården under hela valrörelsen.  

Vi har under denna valrörelse implementerat ett nytt digitalt verktyg, Ecanvasser, 
som gett oss en strategisk fördel vid planerandet av kampanj då vi i större 
utsträckning kunnat följa våra målgrupper. Implementeringen tog längre tid än väntat 
på grund av pandemin. Dock så har det funnits mycket stöd och tillfällen att få 
utbildning i verktyget. Vi behöver en plan för kommande år för fortsatt arbete med 
att få ut verktyget i samtliga kommuner för att det ska fungera optimalt, men vi kom 
under året en bra bit på väg.  

CallHub var ytterligare ett nytt verktyg för att ringa våra väljare på ett ordnat och 
strukturerat sätt, detta lyckades vi inte implementera helt då det kom ganska sent och 
till att börja med inte kopplade upp gentemot Ecanvasser som det var tänkt. Dock 
ett bra verktyg som vi bör fortsätta att arbeta med.  

Under året har också olika utbildningsinsatser genomförts för valledarna, det har 
också funnits en del teamledare ute i kommunerna som bidragit till att fler 
medlemmar har varit aktiva under valrörelsen vilket vi också ser i antalet samtal som 
genomförts. Vi behöver fortsätta utveckla arbetet med teamledare så att fler tar 
ansvar och blir aktiva i folkrörelsen. 

Vi startade valledarutbildningen vid årsskiftet 2020/2021 och avslutade den i början 
av 2022 då vi övergick till att ha löpande träffar och avstämningar med valledarna 
från kommunerna. Under senare delen av valrörelsen hade vi veckovisa träffar. 

Partidistriktet hade under valrörelsen förutom befintlig personal sex heltidsanställda 
som arbetade med samtalskampanjen för att samordna arbetarekommunerna och 
föra samtalskampanjen framåt. Fyra av de anställda arbetade i kommunkluster och en 
fick arbetsuppgiften att arbeta med ringkampanj och en arbetade med support i de 
digitala systemen. 

Den extra personalen under valåret bestod av: 
Ingrid Markström – valombudsman 
Ana Andersson - valombudsman 
Sam Rogner - valombudsman 
Danial Raoufi – valombudsman Ringkampanj 
Nicole Ilias – valombudsman Ecanvasser 
Eine Ikonen - valombudsman 
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Ulla Backlund – stöd i valrörelsen 
Lars Frid – facklig-politisk samordning 

Turné 
Under valrörelsen utkristalliserades en ny koordinerande roll som innebar att planera 
in och schemalägga riksdagsledamöter från länsbänken och regionföreträdare i 
Region Stockholm i kampanjaktiviteter och handslag i samtliga arbetarekommuner. 
Tack vare rollen skapades förutsättningar för att få en överblick över när och var de 
olika kampanjaktiviteterna ägde rum i länet. Detta visade sig vara uppskattat och 
denna koordinering har fortsatt även efter valet. Exempel på detta är genomförda 
aktiviteter i samband med höstkampanjen, ett genomfört företagsbesök med 
riksdagsledamöter i en arbetarekommun samt bokning av riksdagsledamöter och 
regionföreträdare som talare vid arbetarekommunernas årsmöten. 

Stöd till styre 
Verksamhetsåret har haft ett starkt fokus på att förbereda och att bygga en regional 
valorganisation tillsammans med Stockholms stads partidistrikt, regionkansliet samt 
Stockholms stadshus. En regional kommunikationsenhet är nu på plats, och 
respektive fältkampanj har bemannats upp. 

Arbetet med att bygga organisation inför 2022 års valrörelse tar sitt avstamp i den 
valutvärdering som gjordes efter valet 2018. Ett av de viktigaste medskicken 
handlade om att styrkan ligger i samordningen. Såväl av ekonomiska medel som 
personella resurser. Det har därför varit en av de prioriterade frågorna att lösa. Vi har 
kommit en liten bit på väg och ser fram emot nästa steg. 

Partidistriktet har under året genomfört flera utbildningsinsatser, anordnat forum för 
erfarenhetsutbyte och coachat företrädare gällande förhandlingar och samarbete i 
syfte att kunna formera fler politiska styren i länets kommuner och i Region 
Stockholm efter valet 2022. 

I februari genomfördes en heldagsutbildning i förhandlingsteknik med Gustav Lantz. 
Samtliga AK-ordföringar och alla “förstanamn” i kommunerna var inbjudna till 
denna utbildning. 

På Kommunala gruppens möten under året har stort fokus lagts på att dela med sig 
av erfarenheter gällande förhandlingar och samarbeten och flera av länets KS-
ordföringar har generöst delat med sig av sina erfarenheter. Utöver detta forum har 
vi även börjat med gemensamma frukostmöten varje fredag med alla förstanamn i 
länet för snabba avstämningar och informationsdelning. 

Partidistriktet har även bistått med underlag gällande mandatfördelningsberäkningar 
med mera som stöd för förhandlingar i länets kommuner. 

Valanalys 
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En valanalysgrupp tillsattes i september och består av Katarina Berggren och Jens 
Lundberg. Valanalysen är ännu inte presenterad.
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Slutord 
Nu lägger vi valåret 2022 till handlingarna. Det är med stolthet vi konstaterar att valet 
blev en framgång för Socialdemokraterna i vårt län. Tio kommuner, regionen och 
stadshuset har numer socialdemokrater i sin yttersta ledning. Och 
Socialdemokraterna är med i den styrande majoriteten i ytterligare en kommun. Det 
spelar roll. Det kommer göra vår region mer jämlik och fler kommer att ha bättre 
förutsättningar att forma sitt liv och nå sina drömmar. 

Vi gjorde en fantastisk valrörelse, runt om i hela länet samtalade vi med väljare, vi 
deltog på skoldebatter och tog diskussioner i sociala medier. Och tillsammans nådde 
vi resultat och gav våra ledande företrädare möjligheter att förhandla hem majoriteter 
runt om i länet.  

Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Värmdö, Sundbyberg, Solna, 
Järfälla, Upplands Väsby och Vaxholm. Ni har gjort ett fantastiskt arbete och vi ser 
fram emot att följa er resa!  

Vår region består nu också av fler riksdagsledamöter. Från Stockholms län har vi nu 
elva kamrater på bänken. Och tillsammans med Stockholms partidistrikt är vi 20 
ledamöter. Det är en stor och stark kraft för vår region, det hade inte varit möjligt 
utan det hårda arbetet i valrörelsen som gjorts runt om i vår region.  

Under valåret har vi blivit fler medlemmar. Det är vi väldigt stolta över. Men vi 
behöver bli ännu fler och ännu starkare. Det är allas vårt gemensamma ansvar! Och 
vi behöver ha en ännu bättre och ännu roligare verksamhet att välkomna dem till. 
Det är ett arbete som alltid ska pågå men kanske lite extra året efter val när vi har 
många nya medlemmar.  

Nu börjar arbetet för att vinna nästa val. Det gör vi bara genom att vara närvarande i 
människors vardag och genom att alltid vara socialdemokrater med allt vad det 
innebär. Vi är det på gator och torg, i föreningslivet och när vi diskuterar motioner 
och politik på våra medlemsmöten. 
Med det tackar styrelsen för ett framgångsrikt 2022 och ser fram emot ett 
utvecklande 2023. Styrelsen vill också rikta ett särskilt tack till vårt fantastiska SSU-
distrikt och det fina samarbetet vi har haft under 2022. Framåt alltjämt! 
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Sammanfattning av det politiska året 2022 

Det politiska året inleddes med en sista stor coronavåg under januari och februari och innan sista 
restriktionerna lyftes påverkades hela samhället och även riksdagens arbete av att många var sjuka och 
vi fick genomföra delar av arbetet digitalt en sista gång.  

Men kriserna tog inte slut med sista vågen av pandemi och coronakrishantering. Snabbt förändrades 
världen den 24 februari när Rysslands olagliga krig mot Ukraina inleddes. Det mesta av den politiska 
debatten påverkades av kriget. Sveriges säkerhetsläge, en snabbt tilltagande krigsekonomi med 
stigande inflation (ökande matpriser mm), energipriser samt en snabb omsvängning i NATO-frågan.  

Välfärdsfrågorna som var i fokus under coronaåren skymdes av debatterna om Sveriges säkerhet, den 
kommande NATO-ansökan och Sveriges stöd till Ukraina.  
Sveriges regering formulerade snabbt en strategi på tre ben: starka sanktioner mot Ryssland, stötta 
Ukraina och stärka Sverige. Strategin samlade brett stöd i riksdagen.  

Under slutet av februari fattades ett historiskt beslut om att sända militärt stöd till Ukraina. Stödet 
omfattade 135 000 fältransoner, 5 000 hjälmar, 5 000 kroppsskydd, 5 000 pansarskott samt ett 
finansiellt stöd på 500 miljoner kronor till Ukraina väpnade styrkor. Efter det första stödet byggdes 
paketen succesivt ut med både civilt som militärt och finansiellt stöd. Sverige har arbetat aktivt inom 
ramen för EU för att öka det gemensamma stödet till Ukraina.  

Under våren blev det allt mer tydligt att också Sverige skulle behöva landa i ett NATO-beslut, detta då 
Finland snabbt efter Rysslands krigshandling och allt mer aggressiva tonläge, mot både Finland som 
Sverige, beslutade att utreda om att ansöka om NATO-medlemskap. Och tidigt i beslutsprocessen 
gjordes det också klart från finskt håll att man avsåg att gå in NATO, gärna tillsammans med Sverige. 
Detta skyndade på den svenska processen och den interna.  

Riksdagsgruppen deltog i den interna processen genom möten tillsammans med partistyrelsen och i 
interna medlemsmöten och i maj fattades ett beslut om att ansöka om NATO-medlemskap. En process 
som därefter visat sig vara kantad av stora problem med Sveriges förhållande till Turkiet.  
Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson kastades snabbt in i sitt uppdrag som 
statsminister och byggde upp ett starkt stöd i breda lager i samhället. Anderssons förtroendesiffror 
mäter fortfarande långt högre än den nuvarande statsministerns när detta skrivs i februari 2023. Trots 
ett svårt läge navigerade den socialdemokratiska enpartiregeringen skickligt och lyckades samla stöd i 
riksdagen för att under våren driva igenom reformer för högre pensioner, förändringar i 
sjukförsäkringen och till slut ett unikt NATO-beslut.  

Valrörelsen första del kom också att påverkas av NATO-frågan men agendan skiftade snabbt fokus 
under våren när beslutet väl var fattat. Några vändpunkter värda att peka på är när uppviglaren 
Rasmus Paludan påbörjade sin koranbrännarturné med följande upplopp och kaos i flera 
bostadsområden runt om i landet. Och inte minst kom flera skjutningar och sprängningar att öka 
trycket i trygghetsfrågorna. En stor del av debatten fokuserade på polisfrågor och den växande oron för 
gängkriminaliteten.   

Valrörelsen präglades också indirekt av effekterna av kriget i och med att inflationen snabbt tilltog, 
energikostnaderna drog i väg och drivmedelspriserna nådde höga höjder under våren och sommaren. 
Till detta ökade konflikten kring trygghet, polisfrågor och segregationen. Så många upplevde med rätta 
en allt starkare press på den privata ekonomin och många kände också en stigande oro inför 
framtiden. 

Vi gjorde en stark valrörelse i ett väldigt svårt läge. Med en populär partiledare och trots en debatt med 
ett tonläge som var allt annat än hövlig lyckades vi samla strax över 30 procent i riksdagsvalet och vi är 
idag det klart största partiet och i en internationell jämförelse är vi norra Europas största parti.  
Men vi förlorade valet och sen hösten -22 leds landet av en högernationalistisk regering (M+KD+L 
med stöd av SD). Detta betyder att vi nu står inför enorma utmaningar och på regeringens 
reformagenda, beskrivet i Tidöavtalet, ligger klart repressiva förslag och åtgärder framför oss.  
Regeringen har startat dåligt och fick snabbt ge upp flera av sina vallöften, ett högkostnadsskydd mot 
höga elpriser som skulle införas första november eller sänkta bensin- och dieselpriser med 8 kronor 
vid pump. I regeringens första budget blev det också tydligt att man kommer fortsätta en gammal 
högertradition att öka klyftorna. Regeringen väljer att inte höja statsbidragen för att kompensera 
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kommunerna för inflationen och därmed sätts välfärden i skruvstäd och vi kommer se enorma 
sparkrav i verksamheterna. Samtidigt var det viktigt att skydda de rikaste och därför sänks skatten vid 
årsskiftet för höginkomsttagarna med 13 miljarder kronor.   
 
Vi är i opposition och läget är tufft men vi ska göra vårt, tillsammans med er, för att säkerställa att 
socialdemokratin framåt lyckas bli ett tydligare alternativ för fler. Och senast till nästa val ska vi styra 
in landet på en ny politisk väg med minskade klyftor och mer rättvisa för vanligt folk med Sveriges 
populäraste politiker Magdalena Andersson som statsminister.  
 
 
Sen den nya riksdagen tillträdande har vi arbetat tillsammans för att få så starkt representation i 
utskott och på andra viktiga uppdrag från Stockholmsregionen som möjligt. Vi har satt igång vårt 
arbete i opposition och kommer under kommande år att fortsätta driva våra politiska frågor utifrån ett 
stockholmsperspektiv.   
 

 
 

Mattias Vepsä      Mathias Tegnér 
Regionbänksansvarig      Vice regionbänksansvarig 
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Gruppens sammansättning Stockholmsvalkrets (2022 fram till 
valet) 

Dag Larsson, tom 2022-06-07 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Socialutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i OSSE-delegationen  
Vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 
Regionbänksansvarig 

Anders Österberg 
Ordinarie ledamot 
Arbetande Suppleant i Utrikesutskottet 
Suppleant i Skatteutskottet  
Suppleant i OSSE-delegationen  
Suppleant i Försvarsutskottet  

Lawen Redar 
Ordinarie ledamot 
Tredje vice ordförande i Kulturutskottet 
Suppleant i EU nämnden  

Teres Lindberg 
Ordinarie ledamot 
Tredje vice ordförande i Trafikutskottet  
Ledamot i Trafikutskottet 
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande arbete 
Suppleant i Finansutskottet  

Thomas Hammarberg, tom. 2022-01-31 
Ordinarie ledamot  
Suppleant i Konstitutionsutskottet  
Ledamot i Europarådets svenska delegation 
Suppleant i Socialutskottet  

Sultan Kayhan, tom. 2022-10-18 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Skatteutskottet  
Suppleant i Finansutskottet 

Mattias Vepsä 
Ordinarie ledamot från 2022-02-01 
Arbetande suppleant i socialförsäkringsutskottet 
Suppleant i EU nämnden 
Regionbänksansvarig, från juni 2022  

Elsemarie Bjellqvist, tom. 2022-10-18 
Statsrådsersättare Annika Strandhäll (Ordinarie ledamot 2022-06-08 – 2022-09-26) 
Arbetande suppleant i Socialförsäkringsutskottet 
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Alexander Ojanne, 2022-02-01 – 2022-09-26 
Statsrådsersättare för Anders Ygeman 
Suppleant i Konstitutionsutskottet  

Andrea Törnestam, 2022-06-08 – 2022-09-26 
Statsrådsersättare Annika Strandhäll  
Ledamot i Socialutskottet  

Gruppens sammansättning Stockholmsvalkrets (2022 från 
riksmötets öppnande) 

Anders Ygeman 

Ordinarie ledamot 

Gruppledare socialförsäkringsutskottet 

Gruppstyrelsen  

Annika Strandhäll 

Ordinarie ledamot 

Ledamot justitieutskottet 

Kadir Kasirga  

Ordinarie ledamot 

Ledamot OSSE-delegationen 

Lawen Redar 

Ordinarie ledamot 

Gruppledare Kulturutskottet 

Gruppstyrelsen  

Mattias Vepsä 

Ordinarie ledamot 

Ledamot justitieutskottet 

Ersättare EU-nämnden  

Regionbänkansvarig  
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Jytte Guteland 

Ordinarie ledamot 

Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 

Ledamot EU-nämnden 

Markus Kallifatides  

Ordinarie ledamot 

Arbetande suppleant civilutskottet 

Mirja Räihä  

Ordinarie ledamot 

Ordinarie ledamot KU 

Ersättare Nordiska rådet 

Daniel Vencu Velasques Castro   

Ordinarie ledamot 

Arbetande ersättare näringsutskottet 

Gruppens sammansättning Stockholms läns valkrets – 2022 
fram till valet 

Ibrahim Baylan tom 2022-06-28 
Suppleant i justitieutskottet 

Åsa Westlund 
Ordinarie ledamot 
Ordförande i Finansutskottet  
Ledamot i Utrikesnämnden  
Ledamot i Krigsdelegationens 
Suppleant i EU nämnden 

Leif Nysmed 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Civilutskottet 
Suppleant EU-nämnden 

Alexandra Völker  
Ordinarie ledamot  
Ledamot i Försvarsutskottet  
Suppleant i Utbildningsutskottet 
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Suppleant i Utrikesnämnden  
Suppleant i Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling  
Revisor i Systembolaget AB  
Suppleant i EU-nämnden  
 
Serkan Köse  
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet  
Suppleant i Justitieutskottet  
Suppleant i EU nämnden 
 
Ingela Nylund Watz 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Valberedningen  
Ledamot i Finansutskottet  
Suppleant i Konstitutionsutskottet  
Riksdagens överklagandenämnd, ersättare 
 
Mathias Tegnér  
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Näringsutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Riksbanksfullmäktige  
Vice Regionbänksansvarig  
 
Anna Vikström 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Skatteutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 
  
Azadeh Rojhan Gustafsson  
Statsrådsersättare för Magdalena Andersson  
Arbetande Suppleant i Kulturutskottet  
Suppleant i EU-nämnden  
Suppleant i Europarådets svenska delegation  
 
Markus Selin  
Statsrådsersättare för Mikael Damberg  
Arbetande Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet  
Ledamot i EU-nämnden  
 
Abraham Halef tom 2022-02-06, samt 2022-06-28 – 2022-09-26 
Statsrådsersättare för Ibrahim Baylan 
Suppleant i Trafikutskottet 
 
Solange Olame Baybsa 2022-09-26 – 2022-10-18 
Statsrådsersättare 
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Gruppens sammansättning Stockholms läns valkrets – 2022 
från riksmötets öppnande  
 

Magdalena Andersson 
Ordinarie ledamot 
1:e vice ordförande i Krigsdelegationen 
Ledamot i Utrikesnämnden 
 
Mikael Damberg 
Ordinarie ledamot 
Vice ordförande i Finansutskottet 
Ledamot i Krigsdelegationen 
 
Åsa Westlund 
Ordinarie ledamot 
Vice ordförande i Utbildningsutskottet 
Ledamot i Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond  
 
Leif Nysmed 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Civilutskottet 
Suppleant EU-nämnden 
Suppleant Arbetsmarknadsutskottet 
 
Alexandra Völker 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Utrikesutskottet 
Suppleant i Försvarsutskottet 
Suppleant i Utrikesnämnden 
 
Serkan Köse 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet 
Suppleant EU-nämnden 
 
Ingela Nylund Watz 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Finansutskottet 
Ledamot i Valberedningen 
Suppleant i Riksdagens överklagandenämnd 
 
Mathias Tegnér 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Skatteutskottet 
Ledamot i EU-nämnden 
Suppleant Riksbanksfullmäktige 
 
Anna Vikström 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Socialnämnden 
Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 
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Suppleant i Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete 

Markus Selin 
Ordinarie ledamot 
Suppleant Försvarsutskottet 
Suppleant EU-nämnden 

Azadeh Rojhan 
Ordinarie ledamot 
Ledamot i Kulturutskottet 
Suppleant EU-nämnden 

Vårt interna arbete 
Den centrala riksdagsgruppen beslutade efter valet 2018 att skrota den tidigare 
länsbänksorganisationen och i stället inrätta en struktur byggd på regioner. Valkretsarna 
Stockholm och Stockholms län utgör numer Stockholms regionbank. 

De totalt 20 ledamöterna finns representerade i nästan samtliga av Riksdagens utskott. Det ger en 
bra spridning där vi kan bidra med kunskap och dialog samt driva viktiga frågor för vår region 
inom samtliga politikområden.  

Vi arbetar aktivt med att öka förståelsen för Stockholmsregionens utmaningar internt i den 
socialdemokratiska riksdagsgruppen.  

Vi bereder frågor inför möten genom att bänkansvarig och biträdande samlar ihop punkter och 
sen lägger vi ut dagordning inför möten. Vid fysiska möten bjuds ofta externa gäster in för att 
fördjupa vår kunskap inom olika områden. Valärenden bereds på samma vis men ofta diskuteras 
namnfrågor både med bänkarna samt med vår person i valberedningen.  

Arbetet fram till valet  

I och med att Dag Larsson lämnade riksdagen i juni 2022 valdes Mattias Vepsä till bänkansvarig 
och tillsammans med Mathias Tegnér har regionens möten genomförts som planerat fram till 
sommaravslutningen.  

Fokus för regionen under våren var att underlätta för övergången till valrörelse och mycket av 
ledamöternas arbete ägnades till valrörelse och kampanj.  Dessutom genomfördes ett 
förberedelsearbete inför kommande mandatperiod genom en särskild utbildningsinsats för 
samtliga kandidater samt att respektive bänk genomförde samtal med respektive toppkandidater 
(valbara) för att förbereda var och en för uppdraget och för att ta reda på vad var och en hade för 
prioriterade önskemål om utskott.  

Arbetet efter valet  

Direkt efter valet formerades en ny regionbänk. Mattias Vepsä valdes till regionansvarig, Mathias 
Tegnér till biträdande regionansvarig och Ingela Nylynd Watz valdes att ingå i 
socialdemokraternas valberedning.  

Den nya gruppen har haft ett internat och i och med riksdagsgruppens överläggningar haft 
möjlighet att träffas vid några halvdagar. Vid dessa tillfällen har såväl politiska som 
organisatoriska strategier diskuterats som förankrats i gruppen och med partidistrikten. Nedan 
gör vi några nedslag för att ge en fördjupad beskrivning av några delar i processen.  
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Internt arbetssätt 

I anslutning till uppstarten ägnades en förmiddag åt att i storgrupp diskutera det regionala 
arbetssättet, såväl interna arbetssättet som det politiska. Resultatet av detta togs vidare till en 
överläggning på Bommersvik där regionens politiska prioriteringar förfinandes.  
 
Slutsatsen av planeringsarbetet är att Stockholmsregionen kommer att jobba tematiskt. Särskilda 
arbetsgrupper kommer att lägga fram en plan tre månader och där syftet är att jobba utifrån ett 
politiskt tema. Varje vecka kommer frågor, debattartiklar och insatser digitalt att lyftas och 
publiceras. En del av arbetssättet inkluderar också att tillsammans med våra kamrater i 
kommunerna och regionen jobba mer effektivt tillsammans för att sätta fokus på 
socialdemokratiska lösningar för Stockholmsregionen.  
 
Regionen ses fysiskt c.a en gång per månad och däremellan genomförs korta digitala 
avstämningar där aktuella frågor avhandlas. 
 
Bänkarna (Stockholm/Stockholms län) ses och diskuterar frågor separat vid behov.  
 
Utskott och valberedningsarbetet 

I och med en ny laguppställning och att vi dessvärre hamnade i opposition valde vi att 
tillsammans i regionen ta fram ett antal övergripande prioriteringar för vårt arbete i 
valberedningen. Vår utgångspunkt var att huvudsakligen driva ”nuvarande gruppledare” och 
”tidigare ministrar” till gruppledare. Utöver detta nominerades ytterligare några kamrater med 
erfarenheter som vi bedömde kunde vara intressanta att lyfta in i gruppledarkretsen. Utfallet blev 
att Stockholmsregionen fick fyra gruppledare; finansutskottet, utbildningsutskottet, 
kulturutskottet och socialförsäkringsutskottet. Utöver det ska nämnas att i vår region inkluderas 
också partiordförande och partiledare.  
 
När det kommer till utskottsplacering valde vi att tillsammans över båda partidistrikten jobba för 
så bred spridning som möjligt. Det ska nämnas att riksdagens rutiner innebär att nyvalda har 
något svårare att konkurrera och då partiet gjorde ett starkt valresultat men samtidigt innebar att 
vi är opposition så är det tight med uppdrag. Genom gott samarbete och god planering kunde vi 
få in ledamöter på ordinarie i stort sett alla utskott och vi har god Stockholmsrepresentation i 
gruppstyrelsen som i diverse andra organ.  
 
Utvecklad kommunikation och politiskt påverkansarbete 

Som en bärande del i vårt politiska arbetssätt (det tematiska arbetet) har regionen satt upp mål för 
att nå ut i såväl sociala medier som traditionella. Varje vecka ska riksdagsledamöterna på olika vis 
bidra till att lyfta fram vårt politiska arbete i våra gemensamma kanaler (Facebook, Instagram och 
YouTube).  
 
Programmet ”Live från riksdagen med Mattias och Mathias” sänds varje tisdag 15.00 och i 
programmet lyfts olika perspektiv och ledamöters jobb fram. 
 
Under allmänna motionstiden förbereddes två övergripande motioner utifrån två teman; 
storstadspolitik och Stockholmspolitik. Två arbetsgrupper tillsattes och bänkansvariga tog ett 
övergripande ansvar. Motionerna  
 
Intern organisation och representation  
Regionbänkansvarig  Mattias Vepsä 
Vice regionbänkansvarig Mathias Tegnér 
Kassör    Daniel Vencu 
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Valberedning Ingela Nylund Watz 

Representation i gruppstyrelsen 
Magdalena Andersson, Lawen Redar, Åsa Westlund, Mikael Damberg och Anders Ygeman. 

Representation i gruppstyrelsens arbetsutskott 
Åsa Westlund  

Regionbänken – en naturlig del av partidistriktens verksamhet 
Ledamöterna har förstås också gjort andra utåtriktade aktiviteter och partiaktiviteter i regionen. 
Ledamöterna deltar aktivt i organiserade kampanjer och dörrknackningar organiserade av 
Arbetarekommuner och/eller partiföreningar. Vi får ofta förfrågningar om att delta på 
partiföreningsarrangemang och andra event.   

Ledamöterna har deltar också på digitala möten med Arbetarekommuner/kretsar och 
partiföreningar, det kan exempelvis handla om att genomföra budgetpresentationer samt uppdatera 
om det politiska läget. Dessutom så har vi medverkat vi vid debatter och seminarier, deltagit i 
aktiviteter hos olika intresseorganisationer.  

Geografiskt ansvar uppdelat på ledamöter (Vepsä uppdaterar) 

Varje ledamot har också ett särskilt geografiskt ansvar för att garantera en regelbunden dialog 
med hela partiorganisationen. Fördelningen har under 2022 sett ut enligt nedan.  

Ledamot Geografiskt ansvat 

Alexandra Völker Ekerö, Järfällla & Sundbyberg. 

Anders Östberg(tom valet) Stockholm Krets 6 

Anna Vikström Danderyd, Sollentuna & Vallentuna. 

Azadeh Rojhan 
Sigtuna, Upplands-Bro & Upplands 

Väsby. 

Dag Larsson (tom juni 2022) Stockholm Krets 1 och 5 

Ingela Nylund Watz Nykvarn & Södertälje. 

Lawen Redar Stockholm Bromma/Kungsholmen K2 

Leif Nysmed Huddinge, Lidingö. 

Markus Selin 
Norrtälje, Täby, Waxholm & 

Österåker. 

Mathias Tegnér Nacka, Tyresö & Värmdö. 

Mattias Vepsä Stockholm Krets 1, 2 och 4 

Mikael Damberg Solna. 

Andrea Törnestam (tom valet) Stockholm Krets 1 

Serkan Köse Botkyrka, Nynäshamn & Salem. 

Sultan Kayan (tom. Valet) Stockholm Krets 3 Östermalm 

Teres Lindberg (tom. Valet) Stockholm Fackliga Utskottet 

Thomas Hammarberg (tom jan 2022) Stockholm Krets 4 

Åsa Westlund Haninge. 

Alexander Ojanne (tom valet) Stockholm Krets 4 
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Fackliga möten  

Efter pandemin har vi återigen tagit emot grupper från LO-distriktets medlemsutbildningar och 
deltagare som går LO:s utbildning Insikter på Runöskolan. Under våren har flera ledamöter också 
genomfört arbetsplatsbesök och gjort praktik, 
 
Klassbesök i riksdagen 

Under 2022 har vi återupptagit arbetet att ta emot skolklasser i riksdagen. Detta är ett väldigt 
uppskattat inslag i uppdraget och en bra möjlighet att träffa många förstagångsväljare för att både 
diskutera politik som att berätta om det demokratiska arbetet. I regionen ansvarar Markus Sellin 
för att uppdatera övriga om när det fylls på med besök.  
 

Motioner från årsmöten 
Nedan presenteras de motioner som skickats till riksdagsbänken från respektive partidistrikts 
årsmöten 2022. Under den allmänna motionstiden lägger ledamöterna motioner. Dessa behandlas 
både internt inför att dessa läggs formellt som senare i riksdagsutskotten. Motionerna avslås i 
stort sett alltid och sorteras in i särskilda motionsbetänkanden i utskotten. Utöver motionerna 
som behandlats av respektive partidistrikt har regionen under 2022 lagt två övergripande 
motioner : en storstadspolitisk motion och en motion som lyfter fram ett antal viktiga frågor 
utifrån ett ”Stockholmsperspektiv”.  
 
En arbetsmarknad med goda villkor och en skola utan marknadskrafter 
Motion 2022/23:2026 av Mattias Vepsä m.fl. (S) 
 
Stockholmsregionen som Sveriges gröna motor 
Motion 2022/23:2028 av Mattias Vepsä m.fl. (S) 
 
Stockholm partidistrikt 

I år sändes 8 motioner över till riksdagsgruppen. Motionerna har diskuterats i bänken och nedan 
beskrivs hur dessa följts upp. Lagda motioner redovisas särskilt och utöver pd-motioner har 
bänkens ledamöter själva lagt flera motioner i olika ämnen.  
 

• En sjätte semestervecka (Efter diskussion kommer frågan att lyftas som fråga / 
interpellation) 

• Kräv tillträde för skyddsombud på alla arbetsplatser (Efter diskussion kommer frågan att 
lyftas som fråga / interpellation) 

• Mammografi på betald arbetstid (Efter diskussion kommer frågan att lyftas som fråga / 
interpellation) 

• Förbjud handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin (motion lades) 

• Ekonomiska incitament vid elproduktion (Efter diskussion kommer frågan att lyftas som 
fråga / interpellation) 

• Stöd inhemsk produktion av halvledare  (Efter diskussion kommer frågan att lyftas som 
fråga / interpellation) 

• Begränsa möjligheterna att låta politiskt inflytande bli en handelsvara (motion lades) 

• En digital international för mänskliga rättigheter och säkerhet (motion lades) 

• Innovation och hållbara data (motion lades) 
 
Innovation genom offentliga data  
Motion 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. (S) 
 
Surrogatmoderskap  
Motion 2022/23:2027 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. (S) 
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Nationell strategi för global cyberpolitik  
Motion 2022/23:2020 av Markus Kallifatides m.fl. (S) 
 
Lobbyistlagstiftning  
Motion 2022/23:1126 av Mattias Vepsä och Lawen Redar (båda S) 
 
Stockholms län  

Från Stockholms läns partidistriktskongress skickades 15 motioner till Länsriksdagsgruppen, 
varav 14 var bifallna och två dubbletter. Länsriksdagsgruppen har verkat för de bifallna 
motionerna på olika vis, genom motioner och interpellationer i riksdagen, samt genom interna 
samtal. De motioner som distriktskongressen skickade till länsbänken var:  
 

• Skärp regleringen av ombildningskonsulter - (riksdagsmotion). 

• Återinföra kommunala förköpsrätten – för en sund samhällsutveckling - 
(riksdagsmotion). 

• Rättvisa kostnader för hjälpmedel - (riksdagsmotion planeras 2023/2024). 

• Jämlikhet och trygghet i födelsesvården - (riksdagsmotion). 

• Statligt stöd till icke vinstdrivande organisationer som tar ett samhällsbärande ansvar 
gällande psykisk ohälsa samt att minska psykisk ohälsa i samhället - (skriftlig fråga 
planeras). 

• Inför nationella riktlinjer för vård och behandling av barn och unga vi psykisk ohälsa - 
(riksdagsmotion).                                                                  

• Fasa ut minkfarmarna – (interpellationsdebatt planeras). 

• Hjälp fritidsbåtar att tömma toan – (skriftlig fråga planeras). 

• Ta bort karensavdraget i sjukförsäkringen - (riksdagsmotion). 

• Ge unga kvinnor och män kunskap för att bära upp och försvara Sverige - 
(riksdagsmotion). 

• Sopdumpning som en del av ett kriminellt ekosystem - (riksdagsmotion). 

• Fastställande av dagsböter - (riksdagsmotion). 

• Förändra nämndemannasystemet – (påverkan i utskottsgrupp).                                
 
Skärp regleringen av ombildningskonsulter 
Motion 2022/23:2033 av Anna Vikström m.fl. (S) 
 
Återinförande av den kommunala förköpsrätten 
Motion 2022/23:1774 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 
 
Nationella riktlinjer för förlossningsvården 
Motion 2022/23:1309 av Alexandra Völker (S) 
 
Nationella riktlinjer för vård och behandling av barn och unga vid psykisk ohälsa 
Motion 2022/23:1324 av Alexandra Völker (S) 
 
Karensavdraget vid sjukdom 
Motion 2022/23:1507 av Leif Nysmed m.fl. (S) 
 
Värnplikts- och civilpliktsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen 
Motion 2022/23:1485 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 
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Sopdumpning 
Motion 2022/23:1423 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 

Fastställande av dagsböter 
Motion 2022/23:1441 av Serkan Köse m.fl. (S) 
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Inledning 

Det blev ett maktskifte i Region Stockholm! 

2022 sätter punkt för 16 års moderatstyre i Region Stockholm. Stockholmarna har sagt att det 
räcker nu. Det hade aldrig hänt utan vår fantastiska folkrörelse och det arbete vi alla gemensamt 
lagt ner under den förra mandatperioden och i valrörelsen. Alla dörrar vi knackat och samtal vi 
haft som ledde till att vi ökade med hela 6,7% och fick förtroendet att samla ett nytt styre i 
Region Stockholm. Vi är nu hela 50 ordinarie ledamöter i regionfullmäktige – ett oerhört starkt 
socialdemokratiskt lag. 

Tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet har vi bildat Mittenkoalitionen och samlat vår 
gemensamma politik i en plattform som sträcker sig över hela mandatperioden. Genom stöd från 
Vänsterpartiet samlar vi nu en ny majoritet i regionfullmäktige.  

Vi kommer att stå för en förändringsresa tillsammans och vi har höga ambitioner. Vi är överens 
om ett paradigmskifte inom sjukvården.  

Sjukvården i Region Stockholm ska utvecklas till att bli mer behovsstyrd. Var du bor ska inte 
avgöra vilken vård du får. Den demokratiska kontrollen över vården ska skärpas. Vi ska se till att 
vårdens pengar faktiskt går till vården.  

Personalen är vårdens viktigaste resurs och de som jobbar i vården ska få fler kollegor och bättre 
arbetsvillkor. Vi vill se en ökad grundbemanning, arbetstider med rätt till återhämtning, stärkt 

handledning och fler utbildningsplatser. Vårdpersonalens inflytande ska stärkas och kontakten 
mellan regionens ledning och vårdpersonalen ska bli betydligt bättre. Det handlar om att ta hand 
om de som tar hand om oss. 

Vårdcentralerna ska rustas och stockholmarna ska få en fast husläkare. Patienter ska inte skickas 
runt mellan mottagningar, utan kunna få vård på sin vårdcentral av sin läkare eller 
distriktssjuksköterska. Områdesansvaret för vårdcentralerna ska återinföras och mottagningar i 
områdens med störst behov ska få mest resurser, istället för de som bara tar emot lätta patienter. 
Så kan vi börja skapa en jämlik folkhälsa i vår region. 

Mer pengar ska också gå till akutsjukhusen. Sjukhusen ska vara en arbetsplats där personalen vill 
och orkar jobba. Vi ska öppna fler vårdplatser för att korta köerna till akuten. Region Stockholm 
ska inte längre ha landets längsta väntetider till akuten. Vi måste även våga peka ut en riktning där 
vi minskar andelen byråkrater och kostnader för inhyrd personal samt vågar göra upp med 
växande konsultnotor.  

Det är inget dukat bord vi kommer till. Det kommer att vara krävande. Inflationen och det svåra 
säkerhetspolitiska läget med skenande priser på el och drivmedel kommer att slå hårt. Regionerna 
står inför det värsta ekonomiska läget på 30 år. Kraftfulla prioriteringar kommer att krävas. Vi 
kommer behöva hålla hårt i ekonomin för att se till att våra gemensamma resurser faktiskt går dit 
de ska.  

Det kommer krävas tid och hårt arbete för att vända utvecklingen i vården, men vi är beredda att 
göra det som krävs och ser fram emot att genomföra arbetet med den socialdemokratiska 
regionfullmäktigegruppen under kommande år. 

Aida Hadžialić och Talla Alkurdi 
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Formalia  
Regiongruppens styrelse 

Regiongruppens styrelse bestod från och med hösten 2022 av följande personer; 

Ordförande  

Talla Alkurdi 

 

Vice ordförande  

Aida Hadžialić  

 

Ledamöter  

Daniel Larson 

Hanna Jokio 

Hanna Svensson 

Rolf Lindell 

Mattias Gökinen 

Lowe Anderzon 

Christina Enocson Mårtenson 

Aristide Bonnevier Ngabissio 

 

Ersättare 

Victor Harju 

Meeri Wasberg 

 

Anställda på regionkansliet 

Under 2022 har följande personer varit anställda på det socialdemokratiska regionkansliet.  

Anna-Karin Grenninger 

Rozgar Watmani 

Sofia Olsson 

Frida Gunnarsson 

Eliel Stenström 

Nils Bergmark 

Jakob Stone 

Linda Nygren 

Johanna Falk 

Ludvig Broomé 

Simon Andersson 

Emma Nilsson 

Lydia Wefer (tom februari) 

Joakim Spångberg (from mars) 

Morgan Eklund (from oktober) 

Daniel Johansson (from november) 

Linda Baudin (from december) 

Ebba Dyfverman Kock (from december) 
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Regiongruppens sammanträden 

Regiongruppen har under året haft 7 ordinarie sammanträden. Gäster under året har bland annat 

varit Lena Hallengren, Tobias Baudin, Gustav Hemming, Anton Fendert och Emma 

Lennartsson. Därtill ägde flera extrainsatta gruppmöten rum under september och oktober 

månad i syfte att informera både den avgående gruppen och den nya gruppen kring hur 

förhandlingarna fortlöpte.  
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Om maktskiftet 
Regionvalet i september var en stor socialdemokratisk framgång, och skapade för första gången 

på 16 år förutsättningar för ett maktskifte i Region Stockholm. Samtidigt fick inget av de 

traditionella blocken egen majoritet. Efter en period av intensiva förhandlingar presenterades den 

14 oktober Mittenkoalitionen, där Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet bildade 

styre för regionen. Samtidigt presenterades ett samverkansavtal med Vänsterpartiet som innebar 

majoritet i fullmäktige samt styrelse, nämnder, utskott och i beredningar i en valteknisk 

samverkan samt en majoritet för budget och andra viktiga beslut som förhandlas med 

Vänsterpartiet.  

Såväl mittenkoalitionens plattform som avtalet med Vänsterpartiet innehöll många viktiga frågor 

som Socialdemokraterna drivit under lång tid i regionen. En tuff ekonomisk verklighet innebär 

dock att prioriteringar måste göras och att allt inte kan realiseras så snabbt som vi skulle önska.  

Kort efter att plattformen presenterades blev regionråd och regionstyrelse valda när det nya 

fullmäktige samlades den 18 oktober. Som parti kunde vi konstatera att såväl finansregionråd, 

hälso- och sjukvårdsregionråd, personal- och kulturregionråd som investeringsregionråd nu är S-

märkta.  

En mycket intensiv budgetprocess tog därefter vid och i november presenterades den första egna 

budgeten, som beslutades i december. Där gjordes också merparten av valen till den nya politiska 

organisationen, som i huvudsak trädde i kraft vid årsskiftet. Den nya politiska organisationen 

innebar bland annat inrättandet av en ny Primärvårdsnämnd, ett renodlat Arbetsutskott samt ett 

Psykiatirutskott under Hälso- och sjukvårdnsämnden.  
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Ekonomi och regionövergripande frågor 

Det ekonomiska läget 

Pandemin fortsatte prägla Region Stockholms ekonomiska förutsättningar 2022. Den höga 

smittspridningen av Covid-19 i början på året ledde till mindre vårdproduktion medan 

pandemirelaterade statsstöd från den tidigare regeringen fortsatte flöda in. Detta, kombinerat 

med högre skatteintäkter än budgeterat, bidrog till ett slutresultat på nästan fem miljarder kronor 

för Region Stockholm. Samtidigt som köerna till akutvården förblev de längsta i landet och det 

strukturella underskottet på regionens akutsjukhus fick fortsätta växa genom höga 

effektiviseringskrav.  

Moderaternas misslyckande med att använda det goda ekonomiska läget för att satsa på den egna 

verksamheten blev desto tydligare utav att regionens kostnadsutveckling för första gången 

prognostiserades att överstiga intäktssidan under hela den kommande mandatperioden. 

Konsultutgifter fortsatte öka till 877 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor mer än 2021 

och nästan nio gånger så mycket som för tio år sedan. Kostnaden för inhyrd personal inom 

sjukvården fortsatte att öka till 1 175 miljoner kronor, en ökning med 148 miljoner kronor från 

rekordåret 2021. Merkostnaderna för vårdvalen, jämfört med jämförbar vård i egenregi, ökade 

med nästan 1 miljard jämfört med 2021 till 3,4 miljarder kronor.   

Socialdemokraterna gick till val på att denna ohållbara ekonomiska politik - som satte konsulter, 

dyra privatiseringar och ökad byråkrati före patienterna och personalen – behövde få ett slut. 

Väljarna höll med och röstade för ett historiskt maktskifte och den 31 december 2022 blev 

därmed också den sista dagen som Region Stockholm styrdes av en moderat budget.  

Regionens roll i en orolig omvärld 

Rysslands anfallskrig mot Ukraina präglade 2022 för Region Stockholm. Den förändrade 

hotbilden mot Sverige, inklusive mot vårt gemensamma sjukvårdssystem och kollektivtrafik och 

bidrog till ett blocköverskridande arbete med intern krisberedskap. Det fanns också en 

blocköverskridande samsyn gällande stöd till ukrainska flyktingar i Stockholm, inklusive 

kollektivtrafikspendling, såväl som materiellt stöd till Ukraina.  

Kriget, såväl som problem med globala leveranskedjor och förändrade konsumtionsvanor efter 

pandemin, har också lett till den hösta inflationen i Sverige på 30 år. Redan i maj 2022 började 

regionens förvaltning varna partier för att inflationens effekter skulle göra det svårt att uppnå ett 

resultat i balans år 2023, inte minst på grund av att pensionskostnader skulle dubbleras på ett år.  

Ett socialdemokratiskt svar i en tuff ekonomisk tid 

Regionens dystra ekonomiska bana - en konsekvens av såväl moderata misslyckanden som en 

osäker omvärld - ställde höga krav på Socialdemokraternas ekonomiska politik inför valet 2022. 

Det begränsade reformutrymmet innebar att vallöften behövde vara välavvägda och 

kostnadssatta. Landets rikaste region behövde sätta patienterna och personalen före konsulter, 

dyra privatiseringar och ökad byråkrati.  

Under valrörelsen identifierades därför en rad exempel på moderata skatteslöserier – såsom 

merkostnader för vårdvalsmarknader, infrastrukturfördyrningar, konsultkostnader, och 

vinstutdelningar till utländska riskkapitalister – som sammanlagt kostade Region Stockholms över 

10 miljarder kronor per år. Dessa presenterades som en ”Svenoniusskatt” som kostade den 

Sidan 44 av 179



8 
 

typiska stockholmaren mer än 5000 kr per år, pengar som kunnat gå till att anställa fler 

sjuksköterskor och öppna fler vårdplatser. Socialdemokraterna gick till val på att minska dessa 

kostnader och på så sätt ge sjukhusen, vårdcentralerna, och vårdpersonalen historiska tillskott.  
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Hälso- och sjukvård 

Akutsjukhusen 

Sjukhuskrisen och vårdplatsbristen är och har länge varit en prioriterad fråga för oss 

socialdemokrater i Region Stockholm. S-kritiken har varit att det är orimligt att landets rikaste 

region samtidigt har landets längsta väntetider till akuten. Väntetiderna har ökat med 30 procent 

sedan 2016 och studierna visar att patienterna far illa. Sjukhusen måste få stabila och långsiktiga 

förutsättningar för att klara vården för de svårast sjuka patienterna och den uppskjutna vården. 

Istället för svältbudget som kommer fortsätta personalvarsel och neddragningar. I 

Socialdemokraternas budgetförslag år 2022 föreslogs en uppräkning på akutsjukhusens ersättning 

med 3,5 procent jämfört med det dåvarande styret på 1,5 procent. Under valrörelsen 2022 

presenterade Socialdemokraterna ett sjukhuslöfte som innehöll ett mål om att så snabbt som 

möjligt efter valet lyfta sparkraven från sjukhusen. Utifrån det svåra ekonomiska läget som 

förutspåddes inför 2023 – inflation och regionens minskade reformutrymme – presenterade vi en 

stegvis ökning av ersättningarna och minskade sparkrav under mandatperioden.  

En ny inlyssnande politik för vårdpersonalen och facklig samverkan 

Personalen är vårdens viktigaste resurs. Under år 2022 gick Socialdemokraterna till val på en 

bättre personalpolitik. Löftet var att Region Stockholm skulle få en ny personalpolitik. Ett särskilt 

valprogram med 33 satsningar på vårdpersonalen presenterade. Några förslag i programmet var 

fler kollegor, införandet av nya arbetstider med rätt till återhämtning, att arbeta systematiskt för 

att ge medarbetarna utökade möjligheter till inflytande och utveckling, särskilda lönesatsningar 

för vårdpersonal som arbetar dygnet runt med vården för de sjukaste patienterna, rätt till 

fortbildning samt en utbildningssatsning på 70 miljoner kronor för att fler undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare ska få möjligheten till  specialistutbilda sig med goda villkor. 

Socialdemokrater i Region Stockholm har under 2022 haft en tät dialog med vårdfacken 

Kommunal Stockholm, Vårdförbundet Stockholm och Stockholms läkarförening samt med 

regionavdelningen inom Vision. Dialogen med de fackliga organisationerna har lagt grunden till 

Socialdemokraternas egen kompetensförsörjningsstrategi.  

En trygg och säker förlossningsvård 

Under år 2022 fortsatte bemanningskrisen inom Stockholms förlossningsvård och över 100 

barnmorskor saknas fortfarande vid förlossningsklinikerna. Det moderata löftet om en 

barnmorska per födande på alla förlossningskliniker kunde inte uppfyllas på alla kliniker. 

Socialdemokraterna i Region Stockholm gjorde flera satsningar på förlossningsvården i 

budgetförslaget år 2022. I valrörelsen drev Socialdemokraterna politik för mer pengar och 

utveckling av en modern förlossningsvård. I det förlossningspaketet ingick en satsning på 

ytterligare 25 miljoner kronor, en garanti om en barnmorska och en undersköterska per födande, 

höjd ersättning till arbetssätt som förebygger skador och kejsarsnitt samt satsningar på 

eftervården respektive på barnmorskeledda förlossningsenheter. 
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Vägen mot omställningsplan för vårdval 

Den tidigare moderatledda majoriteten presenterade under våren en vårdvalsutredning. Även om 

denna utredning i grunden visade på en del positiva saker såsom behovet av stärkt styrning av 

utbildningsuppdraget samt bristande behovsstyrning lämnade den mycket att önska. 

Socialdemokraterna hade ett alternativt förslag till beslut som inte minst handlade om att 

genomföra en översyn av samtliga vårdval i syfte att säkerställa vilka som ska avskaffas, 

reformeras eller slås samman. Förslaget röstades dessvärre ner av den dåvarande majoriteten. 

Under våren genomfördes ett utredningsarbete kring fördelningen av vård i Region Stockholm. 

Syftet med arbetet var att kartlägga vårdmottagningar inom vårdval i regionen samt övergripande 

se över vårdbehov och hälsa i länets olika kommuner och stadsdelar. Detta låg sedan till grund 

för framarbetade lokala och regionala vallöften samt fungerade som en granskning av 

Moderaternas 16 år vid makten. Arbetet resulterade i att frågan om fördelning av 

gynekologimottagningar lyftes vid återkommande tillfällen under valrörelsen, in till slutdebatten i 

P4.  

Vårdvalens framtid diskuterades i förhandling med övriga partier i Mittenkoalitionen samt 

Vänsterpartiet. Resultatet blev att Region Stockholm ska ta fram en omställningsplan för 

vårdvalen. I omställningsplanen ska samtliga vårdval utvärderas mot en mängd kriterier, såsom 

jämlik fördelning av vård, kompetensförsörjning, kostnadsutveckling med mera. De vårdval som 

inte fungerar tillfredställande ska ersättas med egen regi, LOU-upphandling eller slås samman 

med andra vårdområden. Akutsjukhusen ska även ha möjlighet att delta i vårdval och bedriva mer 

öppen specialistvård för att säkerställa såväl kunskapsspridning som rotationstjänster för 

personalen. Detta arbete ska inledas inom barnsjukvården. Beslut om omställningsplanen 

planeras till hälso- och sjukvårdsnämnden under 2023 för att säkerställa ett effektivt reformarbete 

under hela mandatperioden.  

 

God och nära vård 

Under hela mandatperioden har stor kraft lagts vid politikutveckling inom området nära vård, i 

takt med framtagandet av regionens primärvårdsstrategi. Socialdemokraternas förslag 

tydliggjordes under våren i samband med revideringen av genomförandeplanen för nära vård.  

Stor enighet råder inom Mittenkoalitionen när det gäller vikten av en utbyggd primärvård. I såväl 

politisk plattform som budget tydliggörs målet om att primärvården ska nå en fjärdedel av 

sjukvårdsbudgeten 2030 samt att en handlingsplan ska tas fram för att nå 1100 patienter per 

läkare i primärvården, i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde. Detta arbete har hög prioritet 

under mandatperioden och kommer kräva målmedvetna insatser såväl när det gäller 

budgetarbetet i sig som arbetet med kompetensförsörjning, forskning, utbildning och 

omställningsplanen för vårdvalen.  

Under året har särskilt problematiken med den så kallade otrohetsersättningen belysts av 

Socialdemokraterna. Denna ersättning ger digitala vårdgivare verksamma i Region Stockholm rätt 

till en bonus för digitala besök från patienter listade på andra mottagningar. I praktiken har detta 

fungerat som en direkt finansiering av så kallade nätläkare och motverkat såväl kontinuitet som 

behovsstyrning av vården. Under 2023 kommer denna ersättning av avskaffas i samband med 

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiets första revidering av vårdval husläkarmottagning med basal 

hemsjukvård.  
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Psykiatri och psykisk ohälsa 

Under tiden i opposition lyftes kritik mot det tidigare styrets planer för barn- och 

ungdomspsykiatrin. En omorganisation riskerade att leda till nedläggningar av vård där behoven 

är som störst. I och med maktskiftet har de negativa aspekterna av denna omorganisation kunnat 

motverkas. Vinsterna genom samlade och stärkta mottagningar bibehålls, samtidigt som den 

geografiska närheten och stärkta behovsstyrningen prioriteras genom möjlighet till 

filialverksamhet samt uppsökande insatser i områden med större vårdbehov. Därtill läggs särskild 

vikt vid samverkan med kommun, skola och elevhälsa för att se till att barn och unga får vård i 

tid.  

Under valrörelsen presenterade Moderaterna förslag om ADHD-screening i utsatta stadsdelar. 

Socialdemokraterna tog kraftigt avstånd från detta misstänkliggörande förslag. Inte minst 

påtalades Moderaternas nedskärningar i samma områden som var tänkta att omfattas av 

screeningen. Därtill genomförde regionkansliet en granskning som visade på att Moderaterna 

röstat ner satsningar för att korta köerna till utredning och behandling för NPF-diagnoser.  

Mittenkoalitionen har pekat ut BUP som ett prioriterat område under mandatperioden. Vår första 

budget innehöll en historisk satsning på BUP för att förbättra arbetsmiljön för personalen och 

korta köerna till vård. Därtill görs viktiga satsningar på att stärka traumavården och 

ätstörningsvården.  

 

En sammanhållen seniorvård 

År 2022 opinionsbildade även Socialdemokraterna om behovet av en mer sammanhållen 

seniorvård i Region Stockholm. Nuvarande vårdvalssystem drabbar inte minst äldre patienter 

med större vårdbehov genom att resurser styrs efter efterfrågan istället för behov. 

Mittenkoalitionens första budget innehåller därför specifika förslag om att utreda avtalsformerna 

inom seniorvården i syfte att göra denna vård tryggare och mer sammanhållen. En förnyad 

geriatrikplan ska även tas fram av hälso- och sjukvårdsnämnden. 

En seniorvårdsberedning infördes under hälso- och sjukvårdsnämnden i och med den nya 

politiska organisationen för Region Stockholm och ordförandeposten tillföll Socialdemokraterna. 

Detta möjliggör ett fortsatt ledarskap kring arbetet med en trygg och sammanhållen vård för 

äldre. 

 

Funktionsrättspolitiskt program 

Under 2022 färdigställdes ett funktionsrättspolitiskt program som innehöll en samlad politik för 

en mer tillgänglig region. Detta var resultatet av ett rotelövergripande arbete med såväl 

kollektivtrafik, regional utveckling som hälso- och sjukvård. Några viktiga förslag var bland annat 

omställningsplan för vårdvalen, förbättringar av vårdcentralerna samt tillgängliga stationsmiljöer 

och en tryggare färdtjänst att lita på. Programmet togs fram i nära dialog med patient- och 

brukarorganisationer och var ett viktigt underlag under valrörelsen för såväl möten och enkätsvar. 
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Trafik  
Trafikmässigt har kollektivtrafiken under året fortsatt präglas av pandemins påverkan på 

kollektivtrafiken. Även efter att alla rekommendationer tagits bort har inte resandet återgått till 

nivåerna som rådde innan pandemin utan har under hösten planat ut på ungefär 83 procent av 

2019 års nivå. Detta varierar dock stort mellan olika områden inom Stockholms län och även 

över veckodagarna. Det beror på att de som kan i större utsträckning än tidigare väljer att arbeta 

hemma. Trafiken har även under 2022 körts i enlighet med full trafik i 2019 års nivå. 

Samtidigt är biljettintäkterna tillbaka på 2019 års nivå. Det beror på biljettprishöjningarna sen 

2019 och på att fler köper enkelbiljetter. Däremot har kostnaderna ökat sen 2019 vilket innebär 

att budgeten för kollektivtrafiken inte går ihop.  

Politiskt präglades våren och sommaren av valrörelsen vilket har genomsyrat allt vi gjort men 

självklart har vi i det tagit hänsyn till den verklighet och den ekonomiska situation som trafiken 

kommer möta kommande år. Detta för att öka vår trovärdighet och relevans för väljarna. I 

valrörelsen drev vi frågor om bl.a lågtrafikkort, permanenta sommarlovskort, ökad trygghet i 

kollektivtrafiken och att förbättra kollektivtrafiken. Inför valet togs det fram lokala vallöften på 

trafikområdet med kommunerna och stadsdelarna som ett sätt att göra trafikpolitiken konkret för 

väljarna.  

I Mittenkoalitionens budget för 2023 som förhandlades under hösten 2022 ingår att permanenta 

sommarlovskort, att utreda framtidens biljettsortiment (där lågtrafikkort ingår), 

trygghetssatsningar och ett antal andra förbättringar av kollektivtrafiken. Det ingår också en 

frysning av biljettaxan för 2023 samt ett uppdrag att se över hur trafiken anpassas till det nya 

resandet efter pandemin.  

En fråga som fortsatt var aktuell under 2022 är upphandlingen av driften av tunnelbanan. Vi har 

haft kontinuerlig dialog med SEKO om upphandlingen vilket kommer fortsätta framöver. Vi har 

även kontinuerlig dialog med berört fackförbund om alla upphandlingar. Vi har varit pådrivande i 

att övergå till att ha ett neutralt förhållningssätt i driftsfrågan vilket kommer möjliggöra för 

Region Stockholm att överta verksamhet i egen regi i de fall det visar effektivitets, pris och 

kvalitetsvinster.  

Vi har kontinuerliga möten med facken som verkar inom kollektivtrafiken. Efter pandemin har 

arbetsplatsbesöken kunnat återupptas och återkommande besök på depåer, i tunnelbanan och i 

sjötrafiken har genomförts.  

 

Färdtjänst 

På färdtjänstens område har påverkan av coronapandemin varit ännu större än på övriga 

trafikområden. Stora delar av färdtjänstens kundbas tillhör riskgrupper och de har därför undvikit 

färdtjänstresor. Normaliseringen efter pandemin har landat på en lägre nivå.  

Vi har varit pådrivande i att höja taket för fritidsresor till 250 resor/år, att utreda en borttagning 

av taket och utreda kvalitetsvinsterna av att ta hem beställningscentralen i egen regi.  

 

Sjötrafik 
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Framtidens sjötrafik utreddes och skickades på remiss under 2021. Vi var pådrivande i att 

säkerställa att de långa linjerna från Stockholms stad ut i skärgården blev kvar samtidigt som man 

förbättrar sambanden mellan kärnöarna och utvalda replipunkter.  

 

Nationell plan och länsplan 

Under våren genomfördes förhandlingar mellan Socialdemokraterna och det dåvarande 

moderatledda styret om Region Stockholms remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan. 

Socialdemokraterna i Stockholms stad och län hade under tidigare år en arbetsgrupp bestående av 

representanter från både Stockholms läns partidistrikt och Stockholms stads partidistrikt som 

arbetat fram en gemensam prioritering för nationell plan med en inriktning även för länsplanen 

som man utgick ifrån i förhandlingen. Resultatet av förhandlingen får anses vara lyckat i relation 

till ingångsvärdena i den gemensamma prioriteringen. Att vi efter att regeringen presenterade den 

slutliga nationella planen fick full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn kan nämnas som en 

stor framgång i detta sammanhang. 

Länsplanen redogör för nyinvesteringar samt viss medfinansiering i den regionala 

transportinfrastrukturen under en tolvårsperiod, vilket innefattar väg, cykelväg, spårväg, 

tunnelbana och pendeltåg. Region Stockholm ansvarar för att upprätta och fastställa länsplan för 

Stockholms län. Var fjärde år revideras planen vilket alltså skedde år 2022. 

Länsplaneprocessen präglades av förhandlingar i god anda där vi lyfte fram de frågor som 

mejslats fram i inriktningen. Även där fick igenom mycket av den överenskomna inriktningen 

efter att en uppgörelse nåddes med det dåvarande blågröna styret. Vår utgångspunkt var att hela 

länet ska ha tillgång till bra infrastruktur som bidrar till att klara klimatmålen, öka jämlikheten och 

skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt. För att få människor att vilja leva och arbeta här 

måste det vara smidigt att ta sig till arbete, till fritidsaktiviteter och till vänner, oavsett var i länet 

man bor. För vår del var även en jämn fördelning mellan länets södra och norra delar viktig.  
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Tillväxt-, klimat- och miljöfrågor  
 

Regional utveckling 

Region Stockholms arbete med regional utveckling delas in i två huvudområden, fysisk 

regionplanering och tillväxt. S-gruppen i tillväxt- och regionplanenämnden har bedrivit ett aktivt 

påverkansarbete. I början av året kom den årliga rapporten Läget i Stockholmsregionen som årligen 

följer upp hur Stockholmsregionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala 

utvecklingsplanen, RUFS 2050. I anknytning till den rapporten föreslog Socialdemokraterna i 

Stockholmsregionen ett antal förslag på åtgärder gällande sex nyckelfrågor som rapporten 

identifierat vilka påverkar Stockholmsregionens möjligheter att nå de uppsatta målen i RUFS 

2050.  

De sex identifierade nyckelfrågorna är: 

1. Bostadsförsörjning och attraktiva livsmiljöer 

2. Stärk regionala grundförutsättningar för tillväxt 

3. Omställning transportsektorn 

4. Kompetensförsörjning 

5. Skillnader i folkhälsa 

6. Elförsörjning 

Dessa problemområden är viktiga för stockholmsregionens fortsatta arbete med den regionala 

utvecklingsplanen samt betonar viktiga områden att kraftsamla kring. Under 2022 startades 

arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för stockholmsregionen vilket blir ett 

omfattande arbete fram till att den nya planen antas 2026.  

Tillväxt- och regionplanenämnden har enligt plan- och bygglagen (PBL) och lagen om regionalt 

utvecklingsansvar hanterat frågor som rör bostadsförsörjning. Socialdemokraterna har genom sitt 

nämndarbete vid ett flertal tillfällen ställt sig kritisk till vissa kommuners olika planer och riktlinjer 

när det gäller bostadsförsörjningen i länet. Stockholmsregionen når inte målet (RUFS 2050) att 

22 000 bostäder ska färdigställas årligen fram till 2030. År 2022 byggdes knappt 15 00 nya 

bostäder. 

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat om fördelning av tillväxtmedel till företag och till 

olika projekt i stockholmsregionen. De finansieringsverktyg som Regionen har till sitt förfogande 

är dels så kallade statliga 1:1 medel som syftar till att stärka genomförandet av tillväxtpolitiken 

utifrån den regionala utvecklingsstrategin, och dels är det affärsutvecklingscheckar som Regionen 

betalar ut till livskraftiga små och medelstora företag för att de ska kunna satsa på utveckling, 

förnyelse och innovation. Inom ramen för Regionens tillväxtarbete avsattes 3 miljoner våren 

2022 för att bidra till att ukrainare på flykt från Rysslands anfallskrig lättare skulle kunna komma 

in på arbetsmarknaden.  

Relevanta besök att nämnda i detta sammanhang är i urval Robert Johanssons, biträdande 

regionråd i opposition med ansvar för regional utveckling, besök till Flemingsberg Science center 

och Telge Bostäder samt Holmen Hallstavik och Pappers avd68 

Skärgård och landsbygd 
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Tillväxt- och regionplanenämnden har anslagit medel för hållbar regional tillväxt och 

skärgårdsutveckling samt fraktbidrag vilket resulterat i åtskilliga beslut gällande finansiering och 

medfinansiering till företag och projekt på landsbygd samt i skärgården. 

Regionen har under 2022 arbetat med frågan om säsongsförlängning i skärgården vilket 

resulterade i en rapport. Arbetet kommer att fortlöpa under 2023. 

En större skärgårdsfråga 2022 var annars frågan om Skärgårdsstiftelsen förändring av 

driftsorganisation. Förändringen trädde i kraft 1 september 2022. Den innebar att 

Skärgårdsstiftelsen ökade antalet heltidstjänster samtidigt som de kraftigt minskade på antalet 

deltidstjänster i driftorganisationen. Ett annat utfall av omorganisationen var ett förändrat 

arbetssätt där arbetet utgår från lokala ”hubbar” på Riddersholm, Boda och Gålö i stället för att 

utgå från medarbetarnas hem. Orsakerna till den förändrade driftorganisationen var bland annat 

ett eftersatt underhåll och att organisationen behövde anpassas efter förändrade förutsättningar, 

främst kopplat till myndighetskrav såsom miljö- och arbetsmiljö. Förändringen möttes av kraftig 

kritik och blev en större skärgårdsfråga i lokalpress inför valet. Socialdemokraterna var kritiska till 

hanteringen av omorganisationen vilken trädde i kraft utan beslut i Skärgårdsstiftelsen styrelse, 

vidare var Socialdemokraterna även kritiska till Region Stockholms fleråriga neddragning av 

driftbidrag som huvudfinansiär till stiftelsen. Under 2023 ska ett nytt avtal tecknas mellan Region 

Stockholm och Skärgårdsstiftelsen, där gäller det att Socialdemokraterna levererar på vallöftet att 

stoppa nedskärningspolitiken gällande Skärgårdsstiftelsen.  

Miljö- och klimatfrågor 

Arbetet i den helt nya klimat- och hållbarhetsnämnden gick till stor del ut på att hantera frågor 

som har betydelse för länets klimatpåverkan. I detta arbete är Regionens uppgift att remittera på 

kommuners strategier, program och riktlinjer inom området.  

I denna nämnd hanterades även Regionens interna hållbarhetsarbete, dvs Regions Stockholms 

klimatpåverkan. En längre rapport gällande 2021 års miljöredovisning presenterades i april. 

Redovisningen visade på ett antal allvarliga brister, bland annat inom utfasning av miljö- och 

hälsofarliga kemikalier inom kollektivtrafiken. Socialdemokraterna ville ge regiondirektören ett 

uppdrag att ta fram en åtgärdsplan över hur brister inom fem åtgärdsområden kan åtgärdas och 

hur de negativa trenderna inom dessa områden kan vändas. 

I nationell utblick har energifrågan under året växt och blivit en av väljarnas viktigaste frågor 

tillsammans med lag och ordning och sjukvård. För stockholmsregionens del har det handlat om 

energiförsörjning och överföringskapacitet. Stockholmsregionen producerar endast runt 10 % av 

all el som konsumeras i länet. Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har under året verkat för 

utbyggnad av havsbaserad vindkraft.  
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Kultur  
Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har påverkat och följt utvecklingen i kulturnämnden i 

Region Stockholm. Inom kulturnämndens ansvarsområden har bidrag till det fria kulturlivet, 

föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer har betalats ut. Regionala dialoger med 

kulturlivets intressenter, inklusive kommuner har ägt rum i enlighet med den regionala 

kulturstrategins inriktning. Gestaltningsarbete som pausats under pandemin har återupptagits 

liksom omhängning av konst i olika vårdmiljöer. Regionarkivets insatser för att stödja och främja 

en god informationshantering inom regionens olika verksamheter har dessutom löpt på. 

Under året har det skett en upptrappning av ersättningen till utomlänsfolkhögskolor som tar 

emot kursdeltagare från Stockholmsregionen. Stockholm har tidigare haft lägre finansieringsgrad 

gällande det så kallade mobilitetsstödet, men efter att en överenskommelse nåddes genom SKR 

2021 så ska Regionen inom tre års tid betala lika mycket per deltagarvecka som övriga riket när en 

invånare studerar vid en folkhögskola på andra sidan länsgränsen. Vi Socialdemokrater har drivit 

på för denna förändring. Samtidigt blir de budgetmässiga konsekvenserna för kulturnämnden 

viktiga att följa framöver, i synnerhet då det på förhand är svårt att veta hur många som kommer 

att välja att studera utanför länsgränsen nästkommande år.  

Regionfullmäktige fattade under 2022 beslut om att anta en ny folkbildningsstrategi. Strategin 

syftar till att fördjupa den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 inom folkbildningsområdet 

och ska vara ett stöd i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region med hjälp av 

folkbildning och pekar ut prioriterade områden för vidare arbete. 

Ett något mer extraordinärt beslut som regionfullmäktige gjorde 2022 är det beviljade anslaget 

om 9 miljoner kronor för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund och 

folkhögskolor samt aktörer som uppbär projektstöd inom kultur och hälsa för insatser riktade till 

flyktingar från kriget i Ukraina.  

I samband med beslutet om stöd till flyktingar från Ukraina lämnade Socialdemokraterna in en 

skrivelse till kulturnämnden som krävde att Regionen skyndsamt tar initiativ till att söka 

medlemskap i organisationen International Cities of Refuge Network. Det internationella 

fristadsprogrammet ICORN är en oberoende medlemsorganisation för städer, kommuner eller 

regioner som arbetar för yttrandefrihet demokratiska värden och internationell solidaritet genom 

att erbjuda fristäder för utsatta kulturarbetare. Kulturnämnden fattade under hösten beslut om att 

rekommendera regionstyrelsen att ansöka om medlemskap i ICORN.  

I Stockholmsregionen finns Sveriges alla tio studieförbund representerade. Region Stockholms 

kulturnämnd stöder studieförbundens regionala distriktsorganisationer. I Kulturnämndens 

verksamhetsplan år 2022 fastställdes att 500 000 av stödet till studieförbunden skulle användas till 

att genomföra en fördjupad uppföljning av studieförbundens verksamhet 2021. En fördjupad 

uppföljning gjordes av extern expertkompetens vilket resulterade i en rapport som blev klar i 

slutet av 2022. Rapporten visade inte på någon väsentlig iakttagelse som skulle vara i strid mot 

Folkbildningsrådets eller kulturnämndens villkor eller målområden. 
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Media och kommunikation  
Enligt sökverktyget Retriever ökade vår mediala exponering stort jämfört med 2020. Antalet 

pressklipp blev totalt 2554. Ökningen kan till stor del tillskrivas att det rådde en omfattande kris 

inom sjukvården där ledarskapsfrågan tog mycket plats i Region Stockholm. Det faktum att det 

var ett valår räknas givetvis också in. Beräkningarna gäller perioden 2022-01-01 till 2022-12-31. 

Till skillnad från föregående år (2021) så sker också en jämn fördelning av antalet pressklipp sett 

över hela året. Detta till skillnad från förra året när en tredjedel av pressklippen inkom det sista 

kvartalet. 

Den tidningen där vi i särklass är mest publicerade är Dagens Nyheter. Detta om man exkluderar 

antalet debattartiklar i tryckt press. Detta följt av Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vid 

upprepade tillfällen toppade Aida Hadzialic också kvällspress (Expressen, Aftonbladet) även om 

det skedde en minskning i frekvens jämfört med föregående år. Detta kan anses härröra till att 

nationella medier i huvudsak fokuserar på nationell politik under ett valår.  

Några av rubrikerna som handlar om S i regionen under 2021 är: S vill bygga nytt sjukhus i 

Haninge – ska ge 175 000 närmare vård”, ”S-politiker lovar att stoppa tystnadskultur inom 

vården”, Aida Hadzialic: Förändring av vården kommer att ta lång tid, Socialdemokraternas krav 

inför tyngsta vårdhelgen: ”Privata vårdgivare måste ställa upp med personal”, ”Aida Hadzialic (S): 

Vårdpersonalen behandlas som slit- och slängvaror” 

Kansliets kommunikation har under året kretsat kring att fokusera på ledarskapsfrågor och att 

kontrastera Socialdemokraternas gruppledare mot Moderaternas gruppledare. Parallellt har 

kommunikationen utgått från den tematiska plan som Socialdemokraternas Valorganisation i 

Stockholm utarbetade fram och därför varit fokuserad utifrån block, vallöften samt prioriterade 

frågor i den politiska strategin.  

Aida Hadzialic samt Talla Alkurdi har varit våra främsta talespersoner under året. Hadzialic har 

medverkat i SVT Morgonstudion, SR Studio Ett, TT, TV4-nyheterna, TV4 Nyhetsmorgon, 

Aftonbladet Webb TV, Expressen Webb TV samt andra nationella riksmedier som DN, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Ekot samt flera andra branschtäckande tidningar.  
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Redovisning av inlämnade motioner, interpellationer och frågor  
 

Antalet inlämnade motioner och interpellationer under 2022 skiljer sig markant från tidigare 

verksamhetsår. Detta mot bakgrunden att RF-gruppen i december 2021 fattade beslut om att inte 

lägga några ytterligare motioner med anledning av att dessa inte skulle hinna behandlas före 

valåret.  

Förteckning av inlämnade interpellationer 

Interpellation av Robert Johansson om vårdplatsbrist 
 
Interpellation av Jens Sjöström om Röda linjens signalsystem 
 
Interpellation av Jens Sjöström angående kontroll av brottslig verksamhet i regionens 
entreprenader 
 
Interpellation av Lars Bryntesson om bristande insyn och styrning 
 
Interpellation av Tuva Lund om äldre 
 
Interpellation av Hanna Jokio om ätstörningsvården 
 
Interpellation av Galina Monsalves om att den ojämlika folkhälsan i Järva ska tas på allvar 
 
Interpellation av Talla Alkurdi om krisen i förlossningsvården 
 
Interpellation av Tara Twana om den ojämlika gynvården 
 
Interpellation av Robert Johansson om bristen på legitimerade sjuksköterskor i Region 
Stockholm 
 
Interpellation av Talla Alkurdi om det ansträngda läget på regionens vårdcentraler 
 
Interpellation av Talla Alkurdi om den allvarliga vårdplatsbristen som riskerar patientsäkerheten 
för de svårast sjuka patienterna i Region Stockholm 
 
Interpellation av Talla Alkurdi om sjukvårdens kapacitet 
 

 
Förteckning över ställda enkla frågor 

RF 8 februari 2022 

Fråga som ställs av Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L): 

 - Anser du att barnsjukvården har tillräckligt med vårdplatser för att kunna garantera en 

patientsäkerhet vård för de sjukaste barnen? 

Fråga som ställs av Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M):  

- Tycker du att det var rätt att utbetala en bonus till MTR istället för att teckna  

ett tilläggsavtal som tydligt beskriver vad skattebetalare och resenärer får för  

pengarna de betalar?  
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Fråga som ställs av Robert Johansson (S) till Tobias Nässén (M):  

- Kan du garantera att vårdpersonalen på sjukhusen kommer kunna ta ut sina fyra extra 

semesterdagar som du lovar i år samtidigt som de saknar kollegor, vårdköerna växer och cheferna 

ber dem ta extrapass efter extrapass?  

Fråga som ställs av Jens Sjöström (S) till Désirée Pethrus (KD):  

- Är du beredd att införa en auktorisationsmodell så att fler mindre bolag med bättre 

lokalkännedom kan vara med och utföra färdtjänstuppdraget? 

 

RF 22 mars 2022 

Fråga som ställs av Robert Johansson (S) till Tobias Nässén (M): 

- Kommer löftet om en barnmorska per födande i år att hålla? 

Fråga som ställs av Jens Sjöström (S) till Gustav Hemming (C): 

-Är du beredd att garantera god tillgänglighet från strömkajen även i mellansäsongerna för att 

underlätta för en förlängd turistsäsong vilket företagarna i skärgården arbetar för och eftersträvar? 

 

Fråga som ställs av Robert Johansson (S) till Tobias Nässén (M): 

-Tycker du att akuten på Danderyds sjukhus är rätt dimensionerad och att det finns tillräckligt 

många vårdplatser på sjukhuset? 

Fråga som ställs från Petra Larsson (S) till Irene Svenonius (M): 

- Anser du att du får tillräckligt med information från vårdpersonalen om läget på våra sjukhus? 

Fråga som ställs av Conny Fogelström (S) till Désirée Pethrus (KD): 

- Det är ett problem att bolag brister i sitt uppdrag och får så mycket viten. Är du därför beredd 

att ställa högre krav i den kommande färdtjänstupphandlingen? 

 

RF 10 maj  

Fråga som ställs av Talla Alkurdi (S) Anna Starbrink (L):  

- Kommer Region Stockholm kräva en förnyad ägarprövning av Capio om bolaget köps av 

emiratet Abu Dhabi? 

Fråga som ställs av Jens Sjöström (S) till Tomas Eriksson (MP):  

- Under augusti 2022 – juni 2023 kommer ett pilotförsök genomföras på busslinje 4 med 

påstigning i samtliga dörrar. Om utvärderingen av den faller väl ut skulle du då vara beredd att gå 

vidare med påstigning i samtliga dörrar i större skala? 

 

Fråga som ställs av Robert Johansson (S) Anna Starbrink (L):  

- Är du redan nu beredd att skärpa avtalen med privata vårdbolag i syfte att ta bort möjligheten 

till dubbla köer? 

 

RF 7 juni 2022 
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Fråga som ställs av Talla Alkurdi (S) till Anna Starbrink (L) 

- Anser du att barnsjukvården borde få mer resurser för att klara att behålla och rekrytera 

personal och korta väntetiderna på akuten och operationsköerna? 

Fråga som ställs av Jens Sjöström (S) till Kristoffer Tamsons (M) 

- Är du beredd att skärpa kraven i upphandlingarna gällande arbetsmiljön specifikt kopplat 

till hot och våld för medarbetarna i kollektivtrafiken? 

Fråga som ställs av Robert Johansson (S) till Tobias Nässén (M) 

- Kommer du garantera att vårdpersonalen på sjukhusen får fyra veckors sammanlagd 

semester? 

Fråga som ställs av Tove Sander (S) till Anna Starbrink (L) 

- Anser du att Region Stockholm tar frågan om våld i nära relation på tillräckligt stort allvar 

när den patientgruppen exkluderas i en utredning om omhändertagandet av patienter med 

posttraumatiskt stressyndrom i vuxenpsykiatrin? 

Fråga som ställs av Talla Alkurdi (S) till Tobias Nässén (M) 

- Tycker du att gynakuten på SÖS ska flytta från en idag välfungerande placering där 

resurser med gynavdelning och förlossning samordnas?  
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Redovisning över hantering av inkomna motioner  
 

Stadens partidistrikt 

A1 - Arbetslivskriminalitet är det moderna slaveriet 

Stockholm stad partidistrikt har bifallit att-satsen ”att underlätta hanteringen av uppgifter mellan 

myndigheter som arbetar med att motverka arbetslivskriminalitet” samt överlämnat denna till 

regionfullmäktigegruppen.  

Regionfullmäktige gruppen delar motionärens vilja arbetslivskriminalitet måste stävjas. I 

Socialdemokraternas förslag till regionbudget 2022 stod följande: ”Arbetslivskriminaliteten måste 

stävjas. Det ska inte gå en enda krona till företag som struntar i svenska lagar eller skatteregler.” 

Regionfullmäktigegruppen har under året arbetat i enlighet med skrivningen i budgeten på flera 

sätt. I valrörelsen drev Socialdemokraterna på för att mer måste göras för att stävja 

arbetslivskriminalitet. Inom ramen för tillväxt- och regionplanenämndens arbete har S-gruppen 

även drivit att konkurrensen inom näringslivet ska ske på lika villkor. För att det ska ske behöver 

antalet underentreprenörsled vid bygg- och tjänsteupphandlingar minska. 

Tidigare under mandatperioden (2021-11-18) skrev Socialdemokraterna i Region Stockholm en 

skrivelse som tog sikte på nya initiativ för att stoppa arbetslivskriminaliteten i 

Stockholmsregionen. Under 2022 behandlades skrivelsen i tillväxt- och regionplanenämnden. I 

samband med detta lämnade Socialdemokraterna förslag på att Region Stockholm bör ta initiativ 

till en bred och samlad regional insats mot arbetslivskriminalitet.  

Arbetet fortgår in i 2023 där förutsättningarna är nya efter att Socialdemokraterna nu ingår i 

styret i Region Stockholm.  

 

A2 – Arbetsskor till oss inom vård, barnomsorg och omsorg 

Stockholm stad partidistrikt har bifallit att-satsen ”att regionen och Stockholms stad säkerställer 

att medarbetare får arbetsskor kostnadsfritt”. 

Regionfullmäktigegruppen instämmer i motionärens vilja att regionens medarbetare inom hälso- 

och sjukvården ska kunna erbjudas arbetsskor. Under valrörelsen år 2022 presenterade 

Socialdemokraterna ett löfte om att Region Stockholm ska införa fria arbetsskor för vårdpersonal 

genom ett särskilt skobidrag som ett första steg.  

Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbetet med att införa arbetsskor i det nya mittenstyret 

tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet.  

F15 – Samlings- och aktivitetslokaler 

Stockholms Stads partidistrikt har antagit en motion som har överlämnats till kommun- och 

regionfullmäktigegruppen för utarbetande av plan för hur Stockholms invånare ska kunna 

fortsätta med sin föreningsverksamhet i motionens anda. Motionen problematiserar hur det 

tidigare styret i Stockholms kommun beslutade att drastiskt minska medborgarnas möjlighet att 

samlas och delta i aktiviteter av skilda slag.  

Stockholm Stad beslutade att i budget 2023 anta ett budgetuppdrag som tar sikte på att fler 

kultur- och samlingslokaler ska öppnas för allmänheten, bland annat genom att tillgänggöra 
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skollokaler och idrottshallar på kvällar och helger till stadens idrotts- och föreningsliv. 

Regionfullmäktigegruppen ser positivt på kommunfullmäktigegruppens hantering av motionen 

för att tillgängliggöra kultur- och samlingslokaler och avser att verka för att tillvägagångssättet 

sprids till fler kommuner i Stockholmsregionen.  

I9 – Stärk vården för psykisk ohälsa i samband med graviditet och förlossning

  

Stockholm stad partidistrikt har bifallit att-satserna ”att verkar för att den psykosociala 

kompetensen inom förlossnings- och mödravården stärks med utbildningsinsatser för alla 

inblandade i vårdkedjan” samt ”att verkar för att det i samband med rutinmässiga återbesöket på 

MVC införs rutiner för att samtala kring det den nyblivna förälderns psykiska mående.” 

Regionfullmäktigegruppen delar motionärens engagemang och problembeskrivning. Många 

nyblivna mammor och pappor vittnar om att stödet från eftervården inte räcker. Därför har 

Socialdemokraterna i Region Stockholm återkommande i sina budgetförslag, i valrörelsen 2022 

samt nu senast i mittenkoalitionens regionbudget år 2023 föreslagit en satsning på eftervården för 

att öka fysioterapi och samtalsstöd. 

Arbetet för Socialdemokraterna och samarbetspartierna i det nya mittenstyret i Region Stockholm 

kommer att fortsätta under mandatperioden för att skapa en starkare eftervård.  

 

Egen drift i ett trafikområde 

Motionens att-sats lyder ”Att man alltid ska ha minst ett trafikområde i egen drift. Att detta görs 

så fort en avtalsperiod löper ut.” Frågan om att lämna egen-regi anbud har Socialdemokraterna 

drivit i upphandlingar under oppositionstiden och i förhandlingarna i mittenkoalitionen är man 

nu överens om att Region Stockholm ska ha ett neutralt synsätt till driftsformer och välja den 

driftsform som är bäst ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

 

D-12 Kollektivtrafik i egen regi 

Motionens att-sats lyder ” Att Stockholms partidistrikt ska verka för att regionen ska driva 

kollektivtrafiken i egen regi.” Frågan om att lämna egen-regi anbud har Socialdemokraterna drivit 

i upphandlingar under oppositionstiden och i förhandlingarna i mittenkoalitionen är man nu 

överens om att Region Stockholm ska ha ett neutralt synsätt till driftsformer och välja den 

driftsform som är bäst ekonomiskt och kvalitetsmässigt. 

 

Sänkt avgift i Stockholms kollektivtrafik 

Motionens att-sats lyder ”Att målet med SL-taxan är att successivt sänka avgiften. Att den 

avgiftsfinansierade delen av kollektivtrafiken inte får överstiga 50% Att den skattefinansierade 

delen av kollektivtrafiken på sikt ska överstiga 50% och successivt öka.” Idag är den 

skattefinansierade delen över 50 procent och taxan frystes i budget för 2023 och 

sommarlovskorten permanentades. Det ekonomiska läget för SL-trafiken är pressat då 

resenärsandelen fortsatt ligger under 2019 års nivå och detta är en fråga som vi behöver hantera 

framgent. I mittenkoalitionens plattform har man slagit fast att ”vår koalitions målsättning är att 
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skapa utrymme för att bromsa den samlade taxeutvecklingen i relation till hushållens inkomster 

under mandatperioden genom kostnadsreducerade och intäktshöjande åtgärder.” Samtidigt 

konstateras att i det fall man lyckas skapa ett sådant utrymme så fokuseras eventuella 

taxesänkningar på barn, ungdomar, studenter och pensionärer.  

 

Länets partidistrikt 
 

B1 – Översyn av Folktandvården i Stockholms län AB:s ägardirektiv samt ekonomiska 

förutsättningar 

Stockholm län partidistrikt har bifallit motionen ”Översyn av Folktandvården i Stockholms län 
AB:s ägardirektiv samt ekonomiska förutsättningar” som yrkar på ”att uppdra till S-gruppen i 
Region Stockholm att göra en översyn av Folktandvården i Stockholms län AB:s ägardirektiv 
samt ekonomiska förutsättningar, att utgöra underlag för ställningstaganden”. 
 
Socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm instämmer i motionärens engagemang för att 
Folktandvården i vår region ska ha goda förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete för en 
jämlik tandhälsa i vår region. 
 
I Mittenkoalitionens budget år 2023 beslutades att Folktandvården AB får en höjning av 
vuxentaxan och även ersättningen för barn- och ungdomstandvården kommer att höjas under 
året för första gången sedan 2018 i Region Stockholm.  
 
Inför budget 2024 kommer en översyn av ägardirektiven att göras för samtliga bolag och 
resultatet av den styrningsutredning som påbörjats år 2023 kommer att lägga grunden för en 
bättre och tydligare styrning av Folktandvården i vår region. Arbetet fortsätter alltså under 
mandatperioden. 
 

B2 – Rättvisa kostnader för hjälpmedel 

Stockholm län partidistrikt har bifallit motionen Rättvisa kostnader för hjälpmedel som yrkar på 
att Socialdemokraterna verkar för en översyn av finansieringen av 
ortopedtekniska hjälpmedel i syfte att säkerställa enhetliga avgifter i alla 
Sveriges regioner samt att Socialdemokraterna verkar för en översyn av finansieringen av alla 
hjälpmedel i syfte att säkerställa enhetliga avgifter i alla Sveriges 
regioner. 
 
Socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm har sedan egenavgifter infördes på flertalet 
hjälpmedel i Region Stockholm hösten 2020 drivit frågan om en förnyad konsekvensanalys av 
detta beslut samt att ett högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel ska införas för att stötta de 
med störst behov. 
 
I Mittenkoalitionens budget år 2023 ges uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att dels 
göra en översyn av de förändringar som beslutades hösten 2020, dels att ett högkostnadsskydd 
för tekniska hjälpmedel ska återinföras. Trots ett svårt ekonomiskt läge samt en välfärdsfientlig 
högerregering menar Socialdemokratiska gruppen i Region Stockholm att insatser behöver göras i 
Region Stockholm för att underlätta vardagen för denna patientgrupp.  
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B3 - Jämlik, rättvis och forskningsinriktad sjukvård i hela Sverige 

Tillskapandet av ett mer rättvist ersättningssystem inom hälso- och sjukvården, som säkrar vård 

efter behov i hela länet, är en prioriterad fråga för oss socialdemokrater i regionen. Under 

Mittenkoalitionens första månader vid makten har flera steg tagits i den riktningen. Bland annat 

har ersättningsmodellen till husläkarmottagningarna, det vill säga vårdcentralerna, reviderats och 

de särskilda ersättningarna för nätläkare har tagits bort. De egenägda akutsjukhusen i regionen har 

länga varit strukturellt underfinansierade och vi tillför därför 3 miljarder under 2023, där 

majoriteten av medlen går till ökade ersättningar för bland annat förlossningsvård och det akuta 

vårduppdraget. En allt högre andel av vården utförs i primärvården, och det behöver även 

återspeglas i fördelningen av forskningsmedel. Regionen ska därför under året undersöka hur 

primärvårdens andel av forskningsmedlen kan utökas och hur forskningen kan stärkas på 

systemnivå. De stora folksjukdomarna ska vara prioriterade.  
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   Stiftsfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2022 

Stockholms stift bildades 1942 och är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Här finns en 

mångfald av kulturell bakgrund, religionsutövning, sociala förhållanden, samlevnadsformer och 

kulturutbud. 

Stiftet har 13 kontrakt, 56 pastorat och 61 församlingar. Biskop är Andreas Holmberg. 

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden, samt i 

ärenden som på annat sätt är av större vikt. Dessa är främst mål och riktlinjer för verksamheten, 

budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, val av ledamöter och ersättare i 

stiftsstyrelse, val av revisorer, arvodesreglemente, fastställande av årsredovisningens resultat- 

och balansräkning samt beslut om stiftsstyrelsens ansvarsfrihet. 

Stiftsstyrelsen verkställer och bereder stiftsfullmäktiges beslut och fattar beslut om styrande 

dokument som ger tydliga uppdrag, ramar och mandat. Stiftsstyrelsen ska bland annat främja 

församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling, samt leda och samordna stiftets 

förvaltning. 

Biskopen ansvarar för att visitera församlingarna och i övrigt främja och utöva tillsyn inom stiftet. 

Visitationsprocessen utgör organisationens huvudprocess och svarar för att säkerställa stiftets 

främjande och tillsynsfunktion i relation till församlingens grundläggande uppdrag (gudstjänst, 

undervisning, diakoni och mission) och vad som i övrigt behövs för att församlingen ska kunna 

utföra detta uppdrag. I tillsynsdelen har biskopen domkapitlet till sin hjälp. Stiftsdirektor leder på 

uppdrag av stiftsstyrelsen stiftskansliets arbete och organiserar arbetet på ett ändamålsenligt 

sätt.  

Verksamhetsåret 2022 var mandatperiodens första. Resultatet i kyrkovalet i september 2021 

hade befäst Socialdemokraternas ställning som den avgjort största nomineringsgruppen i 

Stockholms stift, liksom i Sverige som helhet.  

Stiftsfullmäktige består av 91 ledamöter. Av dessa är 23 socialdemokrater, varav 12 från 

Stockholms partidistrikt och 11 från Stockholms läns partidistrikt. Därutöver är 12 

socialdemokratiska ersättare utsedda.  

Ledamöter: Daniel Larson, Inger Lundberg, Birgitta Nilsson, Lars Rande, Inger Arvidsson Nybrant, 

Iréne Pierazzi, Jean-Pierre Zune, Gunilla Fredlund, Monica Sundström, Lars Bryntesson, Eva 

Wedberg, Olle Burell, Anna Forsell, Ove Andersson, Amanda Valldor, Joel Stade, Nanna 

Tranströmmer, Raimond Molander, Inger Edvardsson, Ing-Marie Gidlööf, Carl Michael Palmér, Eva 

Louise Erlandsson Slorach och Lennart Ängeby. 

Ersättare: Stig Nyman, Anette Pettersson, Claes Gunnar Bidebo, Carl Johan Karlsson, Barbro 

Bergstedt, Sven Bergström, Kristina Salenstedt Linder, Carina Sjögren, Leif Jansson, Britt 

Sternervall, Hans Erik Göran Dahlstrand och Evina Zebili. 

Sedan kyrkovalet 2017 innehas den mest exekutiva förtroendevalda posten, 1:e vice ordförande i 

stiftsstyrelsen av Socialdemokraterna, närmare bestämt Daniel Larson. Efter kyrkovalet 2021 har 
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vi även tillsatt en socialdemokrat på posten som stiftsfullmäktiges ordförande, Det uppdraget 

innehas av Olle Burell. 

Den S-ledda majoriteten inkluderar sedan maktskiftet 2017 Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska 

kyrkan samt Öppen kyrka – en kyrka. Utifrån valresultatet 2021 är även Vänstern i Svenska 

kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna med. Samarbetets utgångspunkt är att 

Svenska kyrkan ska vara en stark röst för det kristna kärleksbudskapet och motverka 

främlingsfientlighet.  

Svenska kyrkan i Stockholms stift ska också vara en stark och synlig aktör i arbetet för 

omställningen till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Stiftsorganisationen finns primärt till 

för församlingarna i Stockholms stift och för deras behov av stöd, inspiration och utveckling. Med 

utgångspunkt i den kristna tron ska stiftsorganisationen också ha en aktivt samhällspåverkande 

roll. Den har också ett främjande och förvaltande uppdrag och ska även utöva tillsyn över 

församlingslivet.  

Till stiftet betalar varje kyrkotillhörig en årlig stiftsavgift som är fastställd till 2,5 öre per 

skattekrona. Den utmaning som vi socialdemokrater har tagit oss an, är att driva på i det 

förändringsarbete som krävs för att Stockholms stift ska anpassa sin verksamhet och sina 

arbetsformer till en krympande ekonomi och ökade utmaningar. Vi har bidragit till att i 

stiftsfullmäktige samlar en stor majoritet bakom de strategiska budget- och verksamhetsbeslut 

som syftar till att värna Svenska kyrkan som öppen och demokratisk folkkyrka. Rent konkret 

betyder det att resurserna riktas till dels den del av arbetet som stödjer församlingarna i deras 

grundläggande uppdrag, dels att ringa in de uppgifter som bara stiftet kan svara för, till exempel 

kommunikation som riktar sig till alla invånare i Stockholmsregionen, samordning av Svenska 

kyrkans medverkan i institutionssjälavården.  

Under året har stiftskansliet flyttats till nyrenoverade lokaler i församlingshuset vid S:t Jacobs 

kyrka, numera kallad S:t Jacobsgården. Förutom allt arbete med vad en flytt innebär har det i 

samband med flytten införts nya arbetssätt, inte minst vad det gäller flexibilitet och 

digitalisering.  

Nya diakonala utmaningar uppstod den 24 februari då Ryssland invaderade Ukraina och krig bröt 

ut i Europa. Många, mest kvinnor och barn, flydde och Sverige tog emot ett stort antal flyktingar. 

Församlingarna påbörjade omgående stödinsatser och stiftsstyrelsen fattade beslut om 

omfördelning av resurser, ca 2 mnkr, för att stödja församlingarna ekonomiskt. Effekterna av 

kriget har bidragit till ökade kostnader vilket drabbat hushållen. De som lever i utsatthet eller har 

små eller inga marginaler har drabbats extra hårt.  

Kriget i Ukraina har återigen satt fokus på Sveriges beredskap, där Svenska kyrkan har flera 

viktiga roller att spela. Det handlar dels om det generella arbetet med att stärka det psykologiska 

försvaret och samhällsgemenskapen. Om katastrofen skulle bli ett faktum även i vårt land, skulle 

Svenska kyrkan bli tvungen att hantera stora utmaningar kopplade till begravningsväsendet. 

Beslut om krigsplacering av stiftskansliets personal fattades och kyrkans roll vid höjd beredskap 

har efterfrågats av övriga samhället, inte minst Försvarsmakten. 

På stiftsnivå har också insatser för att förbereda församlingarnas skydd av omätbara 

kulturhistoriska värden i form av inventarier och byggnader pågått. 
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Att hålla kyrkobyggnaderna i gott skick och öppna i så stor utsträckning som möjligt är en ständig 

kamp, inte minst ekonomiskt. Men det kräver även specialkompetens, vilket Stockholms stift 

tillhandahåller. 

I kyrkoordningen uttrycks att Svenska kyrkans församlingar finns till för att människor ska 

komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 

utbredas och skapelsen återupprättas. Stiftsorganisationen ska bidra till effektiv styrning, 

administration och förvaltning så att församlingarna, utifrån sina lokala förutsättningar, kan 

fullgöra detta grundläggande uppdrag med framgång. 

Stiftsorganisationens uppdrag att främja församlingslivets utveckling behöver ständigt anpassas 

till nytt landskap, för att tillsammans med församlingarna ta tillvara de goda lärdomar som 

gjorts, utveckla relevant stöd och skapa värde för församlingarna och de människor som vistas 

där. 

Alla församlingar och pastorat inom Stockholms stift, förutom de som tillhör Stockholms 

kommun, ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten. 

Stiftet har kvarvarande uppdrag från staten som rör förvaltning av prästlönetillgångarna samt 

vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Stiftets främjande och tillsyn utgår från dessa 

uppdrag, kyrkomötets beslut inklusive definitioner som återfinns i kyrkoordningen, samt de 

områden som växer fram och definieras i dialog med församlingar och pastorat i Stockholms 

stift. Genom biskopens visitationer, prost-möten och stiftsstyrelsens årliga möten med 

församlingarnas presidier hålls dialogen mellan stiftsorganisationen och församlingar och 

pastorat levande. På så sätt kan församlingars och pastorats behov styra stiftsorganisationens 

arbete. Stiftsorganisationen kan även främja stiftets församlingar i strategiska frågor genom att 

utmana och ge råd, stöd och hjälp. 

Svenska kyrkan i Stockholms stift har likt övriga samhället påverkats av pandemi men också lärt 

nytt under en svår tid. I samarbete med församlingar, Enskilda högskolan och Kyrkokansliet har 

ett forskningsprojekt bedrivits på temat ”Kyrka i digitala rum”. Resultatet visar att församlingar 

har funnit nya vägar och öppnat nya dörrar för människor. 

Inom stiftskansliet har processtyrning etablerats sedan 2021 vilket innebär ett förändrat 

arbetssätt med ett sammanhållet kansli som kännetecknas av hög grad av transparens. 

Processer definieras som aktiviteter som länkar i varandra där varje länk bidrar till att hålla 

samman och utveckla arbetet. Det kräver utvärdering, kvalitetsarbete i form av ständiga 

förbättringar och ett pågående lärande i vardagen för att säkerställa resultat och att resurser 

nyttjas optimalt. Målsättningen är att stiftets insatser och aktiviteterna i de olika processerna ska 

skapa värde för församlingar och pastorat. Tillfälliga uppdrag har genomförts i projektform.  

Under 2022 har en ny process skapats; Samverkan och ändamålsenlig indelning. Två 

medarbetare har anställts för att verka i denna process med fokus på arbetet med indelnings- 

och strukturfrågor. I processen ingår från hösten även ledarskapsstöd inom Stockholms stift, 

bland annat kyrkoherdeutbildningar, mentorskap för kyrkoherdar, chefsseminarier, 

internutbildning och processtöd i arbetslag,  
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Inom arbetet med projektet Lärande och undervisning har genomförts en barnkonsekvensanalys 

där över 400 barn har bidragit med sina tankar och reflektioner. Projektets mål är att stärka 

förutsättningarna för barn i åldrarna 6 – 13 år inom Stockholms stift att få tala om kristen tro och 

att få växa i tro. 

Under 2022 har en kraftsamling med två utbildningstillfällen genomförts för medarbetare i stiftet 

med bäring på konfirmand åldrarna. Det är glädjande att se att antalet konfirmander totalt sett 

har ökat, en trend som har hållit i sig under de senaste åren inom stiftet. 

Inom det uppmärksammade projektet Livsviktig musik för klimatet färdigställdes och uppfördes 

körverket Tellus – den sårbara skönheten. Projektet, som är en del av Svenska kyrkans 

gemensamma Färdplan för klimatet, genomfördes i nära samverkan med Stockholms stifts 

kyrkosångsförbund, Svenska kyrkans unga i Stockholms stift, barn, unga och vuxna från körer i 

stiftet och Sensus, samt professionella textskrivare, musiker och tonsättare med 

klimatengagemang. I miljö- och hållbarhetsarbetet har det under 2022 fortsatt funnits ett starkt 

intresse från församlingar och pastorat att arbeta systematiskt med miljödiplomering. I det 

arbetet har stiftet kunnat erbjuda ett viktigt stöd. 

Sjukhuskyrkan är de kristna kyrkornas gemensamma arbete inom vården. En kostnadsfri resurs 

för patienter, närstående och personal. De anställda har tystnadsplikt och för inte journaler. De 

missionerar inte, men kan förmedla kontakt till företrädare för andra religioner, livsåskådningar 

och kristna församlingar. 

Sjukhuskyrkan stöds av stiftet i sitt uppdrag att bemöta patienter, anhöriga och personal vid 

behov i deras vardag och aktuella livssituation där andlig vård står i fokus. Berörda församlingar 

har arbetsgivaransvar för sjukhuskyrkans personal.  

För den som är patient som vårdas i hemmet eller anhörig finns numera ett samtal med en präst 

eller diakon inte längre än ett telefonsamtal bort. Där finns Svenska kyrkans koordinator som 

hjälper till att hitta rätt person i rätt församling. Koordinatorn kan även hjälpa till att nå kontakt 

med andra samfund eller religioner. 

Stockholms stift har en ny servicefunktion för kontakt med diakon eller präst till inskrivna i ASIH, 

deras närstående och personal. Medarbetare inom ASIH har haft sina församlingar som ansvariga 

för själva verksamheten och som arbetsgivare. Stiftet har stött verksamheten ekonomiskt under 

2022 men avsikten är att församlingarna ska stå för dessa kostnader från och med 2023. 

Verksamheten jourhavande präst har under året omfattat 10 präster, anställda av stiftet, i 

huvudsak på 20% tjänstgöringsgrad. Verksamheten samordnas nationellt från Kyrkokansliet, 

men stiftet ansvarar för uppdraget relevant utbildning och handledning. 

Under 2022 har arbetet med att rekrytera blivande präster, diakoner, kyrkomusiker och 

församlingspedagoger präglats av att det fortsatt finns en god tillströmning av intressenter, 

vilket är mycket glädjande. 

Samverkan med andra stift, liksom samverkan med olika utbildningsaktörer utgör goda och 

tillgängliga resurser för att stärka kompetensutvecklingen. Här kan nämnas Sensus 

studieförbund, Sigtuna folkhögskola, Enskilda Högskolan, Marie Cederskiölds högskola, 

Fjellstedska skolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola med flera. 
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Svenska kyrkan är en del av världens största gemenskap, den världsvida kyrkan.  Inom stiftet 

samlades under året medel in till ACT Svenska kyrkan, som arbetar med långsiktig utveckling, 

katastrofhjälp och påverkansarbete tillsammans med kyrkor och organisationer över hela 

världen. I de flesta församlingarna i Stockholms stift finns en internationell grupp och/eller 

ombud för ACT Svenska kyrkan. Under faste-aktionen då ett rekordresultat på 61,1 mnkr 

uppnåddes, samlade Stockholms stift in över 8,5 mnkr. Mest av alla stift.  
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Ledning 
Sarkis Khatchadourian, ordförande 
Nicole Ilias, vice ordförande 
Björn Friberg, kassör
 
Påverkansenheten 
Moska Hassas, sammankallande 
Hanna Hayas, jämställdhetsansvarig 
Rasum Lindstedt (t.o.m. 2022-10-31)
 
Studieenheten 
Sandra Albeer, sammankallande 
Anisha Ullah, månadsmötesansvarig 
Subhran Tidblad, facklig ledare

Organisationsenheten 
Sebastian Salimi, sammankallande 
Felix Forsberg 
Johannes Salo 
Mandane Kakai

Internationella utskottet
Sebastian Salimi, sammankallande 
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Mandane Kakai

Adjungerande
Till distriktsstyrelens arbete och sammanträden har hela arbetsutskottet varit inadjungerade. 
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Albert Lindell, valledare (from 2022-08-02 tom 2022-10-14) 
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Stefan Jovanovic, kommunikationsombudsman (from 2022-11-01) 
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Distriktsexpeditionen är belagd på Sveavägen 68 i Stockholm.
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Björn Friberg 
Sarkis Khatchadourian 
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Sarkis Khatchadourian, Stockholms läns partidistriktsstyrelse 
Christopher Lindvall, SSU:s förbundsstyrelse  
Shiva Samadi, SSU-förbundets valberedning

19

Sidan 69 av 179



4

Studieenheten

SSU-distriktet har under det gångna verksamhetsåret anordnat fyra kurshelger och en styrelseutbildning. 
Totalt har distriktet hållit i tio kurser, varav en styrelseutbildning, fyra lensettor, fyra lenstvår och en 
spetskurs inför valet. Alla kurser har under 2022 varit fysiska och ägt rum på Sveavägen 68. Kurshelgen 
i augusti erbjöd SSU-distriktet övernattning på ett hotell i Solna och temat för helgen var valet 2022. 
Under samma helg erbjöds det förutom grundkurserna en fördjupningskurs om välfärdspolitik. 
Distriktet har tagit emot medlemmar från andra SSU-distrikt i Region Öst under tre kurshelger. Det har 
även anordnats ett flertal introkurser på 68:an och under valrörelsen hade vi inga planerade introkurser. 
Däremot så anordnades det lokala introkurser i SSU-kommunerna i anslutning till valkampanjerna. SSU-
distriktet var även under året drivande i att få ihop en överenskommelse gällande studierna i Region Öst 
och den antogs på regional konferens som ägde rum i november.

Påverkansenheten

2022 var ett intensivt och framgångsrikt år för påverkansenheten. Året startades med att 
lägga en planering för hela verksamhetsåret kring kampanjer och även valrörelsen. Vi gjorde en bra 
återvärvningsperiod där distriktet landade på en återvärvningsgrad på 62% motsvarande 1080 
medlemmar. Fokus under året har varit att ha tydligare politiska teman och budskap kring kampanjerna. 
Vårkampanjen handlade därav om sommarjobbsgaranti vilket syntes såväl i våra interaktiva 
kampanjmaterial, foldrar men även på sociala medier. Sommarkampanjen hade ett tyngre valfokus och 
handlade om ett önskat maktskifte i regionen. Till den kampanjen hade vi inte bara kampanjmaterial med 
temat utan anordnade även en lyckad demonstration utanför regionhuset. Under året genomfördes 
även satsningar på att engagera fler medlemmar i kampanjerna. Detta gjordes genom att utse en 
kampanjansvarig i varje kommun men även genom att anordna en sommarkampanjskickoff innan 
sommarkampanjen. Under kickoffen bjöds en utav våra regionkandidater in för att föreläsa om läget i 
regionen och erfarenheter kring värvning samt tips och tricks diskuterades bland annat. 

Påverkansenheten tog fram en gemensam kommunikations och kampanjplan för valrörelsen. Under 
valrörelsen hade vi genom förbundet 6 anställda kampanjarbetare via förbundets fältorganisation samt 
två valombudsmän hos distriktet. Med dessa resurser kunde vi genomföra en fantastisk valrörelse, vi 
kampanjade i alla kommuner flera gånger, knackade dörr i flera olika kommuner per dag och deltog 
på såväl nationella SSU arrangemang med stora delegationer som på lokala festivaler. Flyers på våra 
prioriterade region och riksdagskandidater togs även fram och användes flitigt under valrörelsen. 
Olika representanter från distriktet deltog på flertalet skoldebatter, totalt deltog vi på 17 skoldebatter. 
Under hösten genomfördes två kampanjer: en eftervalskampanj som handlade om att engagera sig 
emot SD och den nya regeringen och en vinterkampanj som handlade om bostadspolitik. Ett mål 
för verksamhetsåret var även att nå ut med vår politik ännu mer vilket inte minst har genomförts via 
debattartiklar. Totalt har fem debattartiklar publicerats från distriktet. Slutligen nådde vi ett historiskt 
medlemsantal på 3479 medlemmar, det är hela 1738 fler medlemmar än föregående år.

Organisationsenheten

Med ett generationsskifte så inträder SSU Stockholms län i ett nytt skede av sin verksamhet där 
långsiktigheten betonas och där vi tillsammans bygger om organisationen från grunden. Därav har vi 
arbetat för en gemensam utveckling färgad av den prägel vi vill sätta på vårt distrikt. Mot bakgrund av 
detta är det av stor vikt för vår enhet att planera långsiktigt för att bygga kontinuitet och en tydligare väg 
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framåt för organisationen samt våra medlemmar. Med anledning av detta har Organisationsenheten 
under det gångna verksamhetsåret valt att fortsätta prioritera relationen mellan distriktsstyrelsen och 
distriktets respektive kommunledningar. I praktiken har detta genomförts genom en fortsatt förbättrad 
dialog och kommunikation mellan respektive parter. 

Likt föregående verksamhetsår har vi arbetat med medlemsansvariga som haft i uppdrag att bygga en 
närmare och förbättrad relation mellan distriktsstyrelsen samt distriktets respektive kommunledningar. 
Genom att förbättra relationen mellan kommunledningarna och distriktsstyrelsen har det blivit mer 
naturligt samt därav enklare för distriktets styrelser att ta kontakt med distriktsstyrelsen för att begära 
stöd och hjälp. Under året har det bland annat rört sig om att skapa förbättrade interna såväl som 
externa kommunikationsvägar, planering av medlemsaktiviteter men även att förbättra relationen 
mellan klubbarna och deras respektive arbetarekommuner. Målsättningen med projektet har varit 
och är fortsatt att förstärka klubbarna samt deras respektive verksamheter med ambition att förflytta 
distriktets kärnverksamhet från Sveavägen i Stockholm till distriktets kommuner. Detta är även en av 
anledningarna till att distriktet verkat för att ha fler aktiva klubbar än vid verksamhetsårets start.

Fortsatt har organisationsenheten velat se en förbättrad samhörighet mellan förbundets distrikt. Mot 
bakgrund av detta har vi strävat efter att se ett utökat samarbete med fler parter inom rörelsen, däribland 
andra SSU-distrikt men även organisationer som OPC.

Internationella utskottet

En av målsättningarna för det internationella arbetet under detta verksamhetsår har i enlighet med 
verksamhetsplanen varit att utöka och utveckla samarbeten med andra organisationer inom rörelsen. 
Detta bland annat andra SSU-distrikt, partidistriktet men även Olof Palmes Internationella Center, 
OPC. Tillsammans med andra SSU-distrikt var vi representerade i Danmark på FNSU:s kongress, ett 
samarbetsorgan för nordiska och baltiska socialdemokratiska ungdoms- och studentförbund. Under 
kongressen fick den svenska delegationen igenom många förslag som bland annat att erkänna Palestina 
och Västsahara som suveräna stater, utökat militärt samarbete mellan de nordiska och baltiska staterna 
och att norden och baltikum ska vara världens första klimatneutrala regioner år 2035 med netto-noll 
utsläpp. Kongressen präglades av god stämning och framtidsoptimism mellan nordiska och baltiska 
kamrater.

I samma anda har vi försökt samarbeta med enskilda distrikt vi tidigare inte haft lika goda förbindelser 
med, däribland vårt granndistrikt SSU Stockholm Stad. De senaste åren har vi en gemensam tradition 
där vi besöker den norska ambassaden i Stockholm under årsdagen av terrorattentatet i Utøya och 
regeringskvarteret i Oslo för att visa solidaritet med våra bortgångna kamrater. Under året bjöd distriktet 
även in medlemmar till olika protester för de två största internationella händelserna som var aktuella 
under verksamhetsåret. Dels till världens första feministiska revolution, vilket startades efter att Mahsa 
Amini mördades av moralpoliser i Iran men även protester mot Rysslands aggression och invasion av 
Ukraina.

Under året har vår närvaro på sociala medier varit större än på länge, där vi uppmärksammat över 
20 internationella händelser. Däribland internationella världsflyktingdagen, 25 år sedan Hongkongs 
överlämnande och de fruktansvärda arbetsförhållanden VMs migrantarbetare tvingas leva med.
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Jämställdhetsansvarig

Under verksamhetsåret har det har funnits mål om att engagera medlemmarna i feministiska frågor. 
Det publicerades en insändare om hederskultur i Folkhemmet på Fadimedagen, vilket väckte 
politiska debatter. Det anordnades även en aktivitet på fadimedagen med diskussion efter att ha sett 
dokumentären om Fadime, tillsammans med unga S-kvinnor, Rebella. Under verksamhetsåret har det 
gjorts uttalanden gällande jämställdhetsfrågor som har nåtts ut genom Stockholms läns SSU-distrikts 
sociala medier.

Fackligt arbete

Under verksamhetsåret har distriktsstyrelsen blivit inbjudna på möten för att diskutera den 
fackligpolitiska samverkan i SSU-förbundet. Distriktet åsikter har framförts om hur vi kan utveckla 
arbetet mellan LO-facken och SSU. År 2022 ägde VM rum i Qatar. Tusentals gästarbetare dog i 
samband med byggnationer av arenor och infrastruktur. För att visa solidaritet med migrantarbetare i 
Qatar uppmärksammade distriktet händelsen med ett inlägg på sociala medier som fick stor spridning. 
Distriktet har även via arbetsutskottet deltagit på LO:s regionala ungkommité.

Månadsmöten

Månadsmöten i distriktet fyller en viktig funktion. Det skapar en plats för medlemmar att 
möta varandra, prata politik och därmed utvecklas. Det blir även en plats för medlemmar att 
träffa politiska förebilder. Dock, har verksamhetsåret präglats av valrörelse i länets alla 
kommuner. Konsekvensen av detta blev ohållbara rutiner för månadsmöten. Stockholm läns SSU-
distrikt ser att det finns ett stort intresse för medlemmarna att komma på månadsmöten, inte minst när 
vi besökte riksdagen.

Slutord

Valåret är nu över och vi kan konstatera att det är med blandade känslor vi har klivit in i 2023. Olyckligt 
nog är det inte Socialdemokraterna som leder landet framåt, utan snarare en regering som leder den 
bakåt i form av en omfattande avveckling av den gröna omställningen, skattelättnader och en oförmåga 
att bibehålla en positiv Sverige-bild internationellt.

På regional nivå gick det desto bättre. S styr i Region Stockholm och ger oss, Sveriges största SSU-
distrikt, möjligheten att verkligen göra skillnad för unga. Och vi är också en del av det här. För det har 
knackats fler dörrar än någonsin, värvats mer än på decennier och bildats. Det är viktigt att vi förstår 
vilken kraft det är som finns i Lenet, från Södertälje och Nynäshamn i Söder till Norrtälje och Sigtuna i 
norr. Vi gör skillnad och vi gör det väldigt bra.

Vi är tacksamma för allt stöd och engagemang från våra medlemmar och ser fram emot att fortsätta 
kämpa för social rättvisa och jämlikhet för alla. Tillsammans kan vi skapa ett mer inkluderande och 
rättvist samhälle, där ungas röster är minst lika viktiga som alla andras.

22

Sidan 72 av 179



5

Sidan 73 av 179



PROPOSITION

Sidan 83 av 179



Beslut om fördelade av ombuden på distriktskongresserna, för att få en jämn spridning och 

säkerställa att samtliga 25 arbetarekommuner i vårt distrikt alltid är representerade. 

Stadga 2021 §2 Moment 4 

”Varje arbetarekommun har rätt att utse ombud till distriktskongressen i förhållande till antalet 

huvudmedlemskap i arbetarekommunen enligt regler som i övrigt fastställs av 

distriktskongressen.” 

Förslag till beslut:  

distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen 

att Distriktskongressen ska bestå av 250 ombud. Varje ansluten arbetarekommun äger 

rätt att utse två ombud. Övriga ombud fördelas proportionellt efter arbetarekommunernas antal 

medlemmar. 

Ersättare väljs till samma antal som ombuden. Ombudsfördelningen bestäms av medlemsantalet 

per det månadsskifte som infaller fem månader före distriktskongressen.  

Distriktsstyrelsen rekommenderar kongressen anta samma fördelning som de tidigare stadgarna 

reglerade. 
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VÄLFÄRD 
Välfärd 1 - Stoppa utförsäljningen av välfärden - Österåker 
Den välfärdsmodell som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, har haft ambitionen 
att hålla marknadsintressen utanför välfärden (s.k. Välfärdsmarknader) för att undvika ojämlik 
tillgång och hålla hög kvalitet. Den har också till uppgift att stärka den demokratiska styrningen 
av välfärdssektorn. 
En offentlig sektor med god tillgång till offentlig service fick växa fram under många år i 
efterkrigstiden. 

Från 80-talet och framåt har denna modell mött stora utmaningar och nedmonteringen av våra 
gemensamma välfärdstjänster har gjort att den idag börjar likna en schweizerost med stora 
urholkade hål. Detta har fått konsekvenser och vi kan tydligt se att välfärdsmarknader fått växa 
fram och rota sig. 

Antalet privata aktörer (till följd av politiska fattade beslut) ökar kraftigt, och våra gemensamma 
skattemedel hamnar på privata aktörers bankkonton. Stora delar av det vi tidigare ägde 
tillsammans ägs nu av det privata näringslivet. Offentligt och statsanställda minskar lavinartat 
medans antalet sysselsatta i privat välfärdsverksamhet har fyrdubblats. Det har alltså skett en 
omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande. Från medborgarna och den 
demokratiska gemensamt styrda sektorn till den marknadsstyrda privata sektorn. Konsekvenserna 
av detta är försämringar i jämlik tillgång till skola, vård, omsorg, mindre ekonomisk omfördelning 
och minskad demokratisk styrning. 

De tillgångar som tidigare finansierade och utvecklade dessa tjänster, stannar inte i vårt 
gemensamma välfärdssystem utan hamnar istället i privata välfärdsföretagens fickor. Låt oss 
värna om det som finns kvar. Låt oss inte acceptera detta. Stoppa fortsatt utförsäljning av våra 
gemensamma välfärdstjänster och ta tillbaks det som en gång var vårt. 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Österåker 
• Att Socialdemokraterna i region Stockholm intensifierar sitt arbete att verka för att

förhindra ytterligare utförsäljning av våra gemensamma välfärdstjänster.
• Att Socialdemokraterna i region Stockholm verkar för att återta den demokratiska

kontrollen av välfärdsmarknaderna så att de blir en del av vårt gemensamma
välfärdssystem igen, och i ökande utsträckning drivs av offentlig sektor.

Mats Lundström 

Österåkers arbetarkommun står bakom motionen som antogs på medlemsmötet den 10/12-2022 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Välfärd 1 
Föredragande: Mathias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 

Motionären tar upp den mycket angelägna frågan kring ägandet av välfärden. Distriktsstyrelsen 
delar motionärernas problembeskrivning. Utvecklingen har gått i fel riktning under de senaste 
decennierna. Det är angeläget att säkra att resurser avsedda för välfärden också går till välfärd. 
Vår partikongress 2021 var också tydlig i de frågor som behandlas i motionen. I de politiska 
riktlinjerna slås det fast att ansvaret för att finansiera en generell och gemensam välfärd ska bäras 
mer solidariskt. Gemensamma beslut och människors behov ska vara överordnat 
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marknadskrafterna. Välfärden ska alltid organiseras och fördelas utifrån behov, och välfärdens 
resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. 
 
Gällande vården konstaterar samma kongress att få vård utifrån sina behov – inte utifrån 
möjligheten att betala för sig – är grundläggande för ett samhälle som respekterar allas lika värde. 
Därför behövs en rad åtgärder för att motverka kommersialisering och marknadsstyrning av 
vården. Det är en viktig jämlikhetsfråga att privata vårdgivare inte ska kunna teckna avtal med 
både regioner och försäkringsbolag, eftersom det styr om vårdens kapacitet utifrån 
betalningsförmåga. Vi socialdemokrater vill lagstifta att offentligt drivna akutsjukhus inte ska 
kunna säljas eller privatiseras. Vårdvalssystem ska inte kunna avlöva sjukhusen på viktig 
kompetens eller tvinga en patient att söka vård hos flera olika vårdgivare när det inte är motiverat. 
Privata vårdgivare med offentlig finansiering ska också ha samma krav och skyldigheter som 
offentligt drivna vårdgivare att ta emot personal under utbildning. 1177 ska bedrivas i offentlig 
regi för att säkra att kommersiella intressen inte påverkar de råd och upplysningar som ges. 
Apotek ska inte kunna äga vårdgivare och vårdgivare ska inte äga apotek. 
 
I frågan om skolan konstaterade kongressen att skolornas drivkraft ska vara att förmedla kunskap 
och att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Dagens 
marknadsstyrning leder istället till att elever reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras, och 
att betygsinflationen eskalerar. Skolsystemet befäster och ökar klyftorna i samhället i stället för att 
motverka dem. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt och Sverige återfå en av världens bästa och 
mest jämlika skolor, behöver varje skola ha fokus på kunskap och bildning och samhället ta 
tillbaka kontrollen över skolans utveckling. 
 
Vidare konstaterar partikongressen i samma anda som motionären att vi socialdemokrater vill 
förbjuda vinstuttag ur skolan. Lagstiftningen ska ändras så att de skattemedel som vi gemensamt 
investerar i skolan också går till skolan, och att alla elevers skolgång säkras. Elever ska kunna välja 
skola, men skolor ska inte kunna välja elever. En gemensam antagning i offentlig regi ska införas 
till alla skolor och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium. Syskonförturen ska säkras så att 
familjer får en hållbar vardag. Oberoende skolinformation ska finnas tillgänglig inför skolvalen 
och glädjebetyg ska motverkas. Idéburna friskolor ska ges goda och långsiktiga förutsättningar att 
driva skolor, givet att de uppnår kvalitetskraven. Olämpliga aktörer ska inte få ta hand om våra 
barn och unga. Ägar- och ledningsprövning ska skärpas så att skolor vare sig kan drivas eller ta 
emot resurser från aktörer med kopplingar till kriminalitet eller extremism. Skolor och känslig 
elevinformation ska säkras från att kunna tas över på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet eller 
enskildas integritet. Insyn och transparens ska öka genom att offentlighetsprincipen och 
meddelarfriheten ska gälla för alla huvudmän. 
 
Distriktsstyrelsen kan konstatera att det inte bara är vi socialdemokrater som är kritiska till privata 
utförare exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst. Lomma kommun som är moderatledd tog 
häromåret tillbaka äldreomsorgen i kommunalregi och under 2023 väntas Helsingborg göra 
detsamma. 
 
Distriktsstyrelsen känner viss tveksamhet till att distriktskongressen ger alltför detaljerade direktiv 
till valda företrädare, i detta fall i Region Stockholm. Distriktskongressen har inte direkt 
beslutanderätt över Region Stockholm. Med det sagt delar distriktsstyrelsen huvudsakligen 
motionärens intentioner och konstaterar att vi socialdemokrater i valet till Region Stockholm gått 
fram med krav som ligger i linje motionen. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå motionen. 
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Välfärd 2 - Stoppa utförsäljningen av välfärden - Tyresö 
Den välfärdsmodell, som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, har haft ambitionen att 
hålla marknadsintressen utanför välfärden (sk. Välfärdsmarknader) för att undvika ojämlik 
tillgång och hålla hög kvalitet. Den har också till uppgift att stärka den demokratiska styrningen 
av välfärdssektorn. En offentlig sektor med god tillgång till offentlig service fick växa fram under 
många år i efterkrigstiden. 
 
Från 80-talet och framåt har denna modell mött stora utmaningar och nedmonteringen av våra 
gemensamma välfärdstjänster har gjort att den idag börjar likna en schweizerost med stora 
urholkade hål. 
 
Detta har fått konsekvenser och vi kan tydligt se att välfärdsmarknader fått växa fram och rota 
sig. Antalet privata aktörer (till följd av politiska fattade beslut) ökar kraftigt, och våra 
gemensamma skattemedel hamnar på privata aktörers bankkonton. Stora delar av det vi tidigare 
ägde tillsammans ägs nu av det privata näringslivet. Offentligt och statsanställda minskar 
lavinartat medans antalet sysselsatta i privat välfärdsverksamhet har fyrdubblats. 
 
Det har alltså skett en omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande. Från 
medborgarna och den demokratiska gemensamt styrda sektorn till den marknadsstyrda privata 
sektorn. 
Konsekvenserna av detta är försämringar i jämlik tillgång till skola, vård, omsorg, mindre 
ekonomisk omfördelning och minskad demokratisk styrning. De tillgångar som tidigare 
finansierade och utvecklade dessa tjänster, stannar inte i vårt gemensamma välfärdssystem utan 
hamnar istället i privata välfärdsföretagens fickor. 
 
Låt oss värna om det som finns kvar. Låt oss inte acceptera detta. Stoppa fortsatt utförsäljning av 
våra gemensamma välfärdstjänster och ta tillbaks det som en gång var vårt. 
 
Jag föreslår kongressen besluta att 

• Partidistriktet intensifierar sitt arbete att verka för att förhindra ytterligare utförsäljning av 
våra gemensamma välfärdstjänster. 

• Partidistriktet verkar för att återta den demokratiska kontrollen av välfärdsmarknaderna 
så att de blir en del av vårt gemensamma välfärdssystem igen, och i ökande utsträckning 
drivs av offentlig sektor. 

 
Katarina Helling 
 
Styrelsens förslag: 
Styrelsen delar den grundläggande ambitionen att ta tillbaka den demokratiska kontrollen av 
välfärden och föreslår därför medlemsmötet besluta: 
Att bifalla motionen 
Medlemsmötets beslut: Enligt styrelsens förslag 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Välfärd 2 
Föredragande: Mathias Tegnér mathias.tegner@riksdagen.se 
 
Motionären tar upp den mycket angelägna frågan kring ägandet av välfärden. Distriktsstyrelsen 
delar motionärernas problembeskrivning. Utvecklingen har gått i fel riktning under de senaste 
decennierna. Det är angeläget att säkra att resurser avsedda för välfärden också går till välfärd. 
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Vår partikongress 2021 var också tydlig i de frågor som behandlas i motionen. I de politiska 
riktlinjerna slås det fast att ansvaret för att finansiera en generell och gemensam välfärd ska bäras 
mer solidariskt. Gemensamma beslut och människors behov ska vara överordnat 
marknadskrafterna. Välfärden ska alltid organiseras och fördelas utifrån behov, och välfärdens 
resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. 
 
Gällande vården konstaterar samma kongress att få vård utifrån sina behov – inte utifrån 
möjligheten att betala för sig – är grundläggande för ett samhälle som respekterar allas lika värde. 
Därför behövs en rad åtgärder för att motverka kommersialisering och marknadsstyrning av 
vården. Det är en viktig jämlikhetsfråga att privata vårdgivare inte ska kunna teckna avtal med 
både regioner och försäkringsbolag, eftersom det styr om vårdens kapacitet utifrån 
betalningsförmåga. Vi socialdemokrater vill lagstifta att offentligt drivna akutsjukhus inte ska 
kunna säljas eller privatiseras. Vårdvalssystem ska inte kunna avlöva sjukhusen på viktig 
kompetens eller tvinga en patient att söka vård hos flera olika vårdgivare när det inte är motiverat. 
Privata vårdgivare med offentlig finansiering ska också ha samma krav och skyldigheter som 
offentligt drivna vårdgivare att ta emot personal under utbildning. 1177 ska bedrivas i offentlig 
regi för att säkra att kommersiella intressen inte påverkar de råd och upplysningar som ges. 
Apotek ska inte kunna äga vårdgivare och vårdgivare ska inte äga apotek. 
 
I frågan om skolan konstaterade kongressen att skolornas drivkraft ska vara att förmedla kunskap 
och att varje elev utvecklas till kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Dagens 
marknadsstyrning leder istället till att elever reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras, och 
att betygsinflationen eskalerar. Skolsystemet befäster och ökar klyftorna i samhället i stället för att 
motverka dem. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt och Sverige återfå en av världens bästa och 
mest jämlika skolor, behöver varje skola ha fokus på kunskap och bildning och samhället ta 
tillbaka kontrollen över skolans utveckling. 
 
Vidare konstaterar partikongressen i samma anda som motionären att vi socialdemokrater vill 
förbjuda vinstuttag ur skolan. Lagstiftningen ska ändras så att de skattemedel som vi gemensamt 
investerar i skolan också går till skolan, och att alla elevers skolgång säkras. Elever ska kunna välja 
skola, men skolor ska inte kunna välja elever. En gemensam antagning i offentlig regi ska införas 
till alla skolor och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium. Syskonförturen ska säkras så att 
familjer får en hållbar vardag. Oberoende skolinformation ska finnas tillgänglig inför skolvalen 
och glädjebetyg ska motverkas. Idéburna friskolor ska ges goda och långsiktiga förutsättningar att 
driva skolor, givet att de uppnår kvalitetskraven. Olämpliga aktörer ska inte få ta hand om våra 
barn och unga. Ägar- och ledningsprövning ska skärpas så att skolor vare sig kan drivas eller ta 
emot resurser från aktörer med kopplingar till kriminalitet eller extremism. Skolor och känslig 
elevinformation ska säkras från att kunna tas över på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet eller 
enskildas integritet. Insyn och transparens ska öka genom att offentlighetsprincipen och 
meddelarfriheten ska gälla för alla huvudmän. 
 
Distriktsstyrelsen kan konstatera att det inte bara är vi socialdemokrater som är kritiska till privata 
utförare exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst. Lomma kommun som är moderatledd tog 
häromåret tillbaka äldreomsorgen i kommunalregi och under 2023 väntas Helsingborg göra 
detsamma. 
 
Distriktsstyrelsen delar huvudsakligen motionärens utgångspunkter och menar att vi verkar för 
att förhindra att ytterligare utförsäljning av våra gemensamma välfärdstjänster sker. Vidare menar 
distriktsstyrelsen att vi verkar för att återta den demokratiska kontrollen av välfärdsmarknaderna 
så att de blir en del av vårt gemensamma välfärdssystem igen. 
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Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
besvara motionen. 
 

TRAFIK 
Trafik 1 - Direktbussar till Tyresö - hela dagen, varje dag - Tyresö 
Tyresö är idag en av få kommuner i Stockholmsregionen som saknar spårbunden kollektivtrafik. 
Vi har ingen tunnelbana, ingen tvärbana och inget pendeltåg. Idag måste alla Tyresöbor som vill 
resa kollektivt, trängas på bussar. Trängas ja, bussarna har idag nått sin maxkapacitet. I 
facebookgruppen “Vi i Tyresö som busspendlar” vittnas det om överfulla bussar och sena 
avgångar. Långsiktigt behöver vi öka kapaciteten med bland annat spårbunden trafik till Tyresö 
och det är bra att det finns med i det nya region(s)tyrets politiska plattform. Men det behövs 
också kortsiktiga lösningar, vi hinner inte vänta. 
 
Majoriteten av bussarna från Tyresö går idag till Gullmarsplan, en knytpunkt för söderort som 
också börjar bli överbelastad. Allt mer populärt är att åka direktbuss in till Vattugatan (centralen), 
men även de är fulla. Det finns många fördelar med direktbussar till centrala Stockholm, de går 
från de olika kommundelarna utan att passera centrum, för snabbare restider. Det är också en 
fråga om komfort och effektivitet. Utan något som helst byte kan du åka från Tyresö och hamna 
mitt i stan med möjlighet att ansluta till all annan spårbunden trafik för att snabbt kunna ta sig till 
Stockholms olika hörnor. Direktbussarna utgör den bästa formen av kollektivtrafik i Tyresö idag. 
När det gäller spårbunden trafik ser vi i SSU Tyresö att det är ett självklart nästa steg, men det 
förslaget har mött kritik från kommuninvånarna. Det är helt enkelt inte populärt med tunnelbana 
eller pendeltåg. 
 
Tyresöborna gillar bussarna. Bussarna fungerar hyfsat bra under rusningstrafik då direktbussarna 
går ofta både till Gullmarsplan och Vattugatan (centralen). Desto sämre är det mitt på dagen, 
sena kvällar och helger. Då går det inga direktbussar, varken till Gullmarsplan eller Vattugatan, 
vilket gör kollektivtrafiken långsam och därmed oattraktiv. Låt oss ge ett exempel på hur trafiken 
försämras. Enligt SLs reseplanerare tar en resa från Centralen till Tyresö Strand (Strandtorget), en 
vanlig lördagskväll, 46 minuter. Då måste du åka tunnelbana till Gullmarsplan för att sedan byta 
till en buss som går via Tyresö Centrum för att tillslut komma ut till Tyresö Strand. Samma resa 
med en direktbuss hade tagit närmare 25 minuter. 
 
Idag väljer därför familjer, unga, de flesta tyresöborna att inte åka alls eller åka i sin egen bil 
istället. Med all rätt, vi kan inte begära att folk åker kollektivt när det inte finns tillgång till pålitlig 
och snabb kollektivtrafik. Medan det i andra kommuner finns kollektivtrafik man kan lita på, med 
många avgångar hela dygnet, lever istället Tyresöbor i ovisshet om när de ska komma hem. Idag 
stoppas unga från att åka bort på grund av de långa restiderna och familjer tar bilen in till stan. 
Det håller inte. Tyresö är en kommun som växer snabbt, snart når vi 50 000 invånare, då måste 
kollektivtrafiken hänga med i utvecklingen. Det har den inte gjort. Det måste helt enkelt bli 
lättare att åka kollektivt till och från Tyresö. Inte minst i en tid då vårt samhälle genomgår en 
grön omställning. Den snabba och enkla lösningen är därför att öka turtätheten på direktbussarna 
till centralen och att bussarna får avgångar alla timmar på dygnet, varje dag. 
 
Mot denna bakgrund yrkar vi för: 

• Att direktbussarna från Centralen till Tyresö (815C, 813C, 812C och 818C) får avgångar 
under hela dagen, varje dag (i båda riktningar). 
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SSU Tyresö 

Styrelsens svar: 
Styrelsens förslag: 
Styrelsen delar uppfattningen att det behövs fler direktbussar mellan Tyresö och Stockholms 
centrala delar och att dessa bör gå under i första hand en större del av vardagarna men på sikt i 
större utsträckning även under andra dagar. Det är också en åtgärd som skulle avlasta 
tunnelbanan och Gullmarsplan. 
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet besluta: 
Att bifalla motionen 

Medlemsmötets beslut - enligt styrelsens förslag 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Direktbussar till Tyresö - hela dagen, varje 
dag” 
Föredragande: Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 

Distriktsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt med bra stabil busstrafik som 
underlättar för pendlare från kranskommunerna att ta sig in till centrala delar av Stockholms stad. 
Det är bra för klimatet, motverkar trängseln och underlättar livspusslet. 
I valrörelsen till Region Stockholm så drev vi att nästa steg i tunnelbaneutbyggnationen i länet ska 
utredas. Där ingår tunnelbanan till framtidens stadsbyggnad på Bromma flygplats, tunnelbana 
mellan Barkarby – Akalla, Hagsätra – Älvsjö, Fagersjö samt någon form av spårtrafik till Tyresö. 
Vi hade även i vårt lokala vallöfte med Tyresö (sk handslag) med att stärka 
direktbussförbindelserna mellan Tyresö och Stockholm City. 

I våra förhandlingar efter valet har vi fått igenom att tunnelbane/spårutredningen ska 
genomföras, att det är viktigt med en stark kollektivtrafik i hela länet samt att 
trafikplaneringsprocessen ska ses över. Trafikplaneringsprocessen har tidigare varit väldigt styrd 
av bussoperatörerna med godkännande av förvaltningen. Inriktningen är att den ska bli mer 
demokratisk och transparent. 

Distriktsstyrelsen menar dock att det inte är på en distriktskongress som beslut om enskilda 
busslinjer ska tas då detaljnivån blir alltför stor. Därför föreslår distriktsstyrelsen att motionen 
avslås. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 

Trafik 2 - En satsning på flera bussar - Huddinge 
Världen brinner, klimatutmaningarna är enorma och vi alla måste göra det vi kan för att hejda 
den globala uppvärmningen. 
Region Stockholm har en viktig roll i klimatomställningen med ett stort utbud av kollektivtrafik. 
Jag är helt övertygad om att mittenkoalitionen kommer arbeta för att snabbt utveckla och öka 
kapaciteten för att flera ska kunna utnyttja kollektivtrafiken. Stockholms kollektivtrafik håller på 
att byggas ut med nya spår för både tunnelbana och spårvagn mycket tack vare 
Socialdemokraterna. Men dessa kommer troligen inte bli färdiga i närtid. Ska vi satsa på ökad 
kollektivtrafik i närtid så måste det handla om ökad turtäthet på den kollektivtrafiken som vi 
redan bedriver idag och starta flera nya busslinjer. 
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Att lita på att bussen kommer i tid och turtätheten är avgörande för många om de väljer att åka 
buss eller bil. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag 
• Att distriktskongressen ger den regionala gruppen i uppdrag att driva frågan vidare i

kommande förhandlingarna med de andra partier i Stockholmsregions mittenkoalition.
Yossi Sigal

Styrelsens utlåtande 
Motionären tar upp en viktig fråga som är såväl en kommunikationsfråga som en miljöfråga. Det 
är särskilt viktig för Huddinge som kommun då vi visserligen har tre pendeltågsstationer och två 
tunnelbanestationer. 
En satsning på fler busslinjer och tätare trafik i Huddinge är samtidigt en mycket viktig fråga för 
Huddinges medborgare. Som motionären nämner kan detta kan genomföras snabbt och i 
närtid/nutid. 

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta 
Att anta motionen som sin egen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” En satsning på flera bussar” 
Föredragande: Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 

Precis som motionären beskriver pågår det stora utbyggnader av kollektivtrafiken i Region 
Stockholm då flera mil ny tunnelbana just nu byggs och än mer spårtrafik planeras för framtiden. 
Samtidigt har motionären rätt i att dessa utbyggnader kommer ta lång tid och att nya busslinjer 
kan sättas in fortare. 

I den nya mittenkoalitionens plattform är vi helt överens med våra samarbetspartier om att 
kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna behöver öka och att kollektivtrafiken spelar 
en enormt stor roll i både klimatomställningen i Stockholms län men även i att invånarna får ihop 
sitt livspussel. 

Efter pandemin har kollektivtrafiken fortfarande inte återfått alla de resenärer man hade tidigare, 
samtidigt har även arbetspendlingen med bil gått ner. Det är tydligt att mer hemarbete för de som 
kan är här för att stanna. Trots det har SL fortsatt köra full trafik som man gjorde 2019. Det 
utarmar på sikt ekonomin och är inte långsiktigt hållbart. 

I Region Stockholm blir det därför en viktig balansgång mellan att satsa på kollektivtrafiken för 
att kunna öka resenärsandelen samtidigt som vi måste anpassa oss till den nya situationen där fler 
jobbar allt mer hemifrån. Samtidigt är det inte alla som kan arbeta hemifrån och hemarbete är 
också mer populärt på fredagar än andra veckodagar. Det här arbetet har redan påbörjats och i 
mittenkoalitionens första budget i Region Stockholm beskrevs den här situationen och man gav 
ett uppdrag om att anpassa trafiken efter hur resenärsandelen ser ut efter pandemin samtidigt 
som man fortsatt ska verka för att få in fler resenärer och för kollektivtrafikens långsiktiga 
utbyggnation. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad 
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Trafik 3 - Slopa avgiften för Arlandapassage - Sundbyberg 
Sverige strävar efter att minska miljöfarliga utsläpp genom att bland annat uppmana människor 
att resa med kollektivtrafik. Trots detta tvingas resenärer som ska resa med pendeltåg till och från 
Arlanda att betala en stationsavgift på 120 kronor per person. Avgiften ligger på 299 kronor för 
en resa med Arlanda Express. Detta leder till att resenärer ofta väljer att ta bil eller taxi för att 
komma till flygplatsen. 
 
Enligt jämförelser med andra nordiska flygplatser så kan vi se att Arlanda har fler antal bilresor 
till och från flygplatsen. 25 procent av alla som ska till Arlanda tar tåget medans antalet resenärer 
som tar tåget till Kastrups flygplats ligger på 58 procent. 56 procent av resenärerna som ska till 
Gardermoen tar tåget. 
 
Avgiften för Arlanda passage bidrar inte bara till resenärer undviker kollektivtrafiken, utan 
avgiften begränsar även ungas möjlighet att resa. Unga har generellt sett en lägre inkomst och har 
troligen svårare att betala en extra avgift utöver kostnaden för sitt SL-kort. Att slopa avgiften för 
Arlanda passage skulle därför kunna bidra till en mer jämlik möjlighet för människor i alla åldrar 
att resa. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi medlemsmötet besluta: 

• att Stockholms läns partidistrikt verkar för att ta bort avgiften för Arlandapassage när man 
anländer flygplatsen med andra tåg än Arlanda Express 

• att Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Stockholms läns partidistrikts årskongress 2023. 

 
Motionärer: Fiona Tecle, antagen av SSU Sundbybergs medlemsmöte 2022-12-06 
 
AK-styrelsens yttrande över motion 
Motionären lyfter frågan om Arlanda passage och vad den får för konsekvenser för val av resväg 
till och från Arlanda flygplats. Arlanda passage innebär att den som fyllt 18 år måste betala 130 
kronor i passageavgift för att ta sig in och ut på flygplatsen. Kostnaden kommer av att A-train 
som har ensamrätt på tågtrafiken till och från Arlanda tar ut en avgift för tågoperatörer som 
använder stationen Arlanda C. 
 
Motionären lyfter fram en viktig jämförelse mellan Arlanda flygplats och flygplatser i våra 
grannländers huvudstadsregioner. Den visar att Arlanda kraftigt sticker ut med en klart mindre 
andel som tar tåget till flygplatsen än i grannländerna. 
 
Arlanda är viktig för tillväxten i vår region. Även om vi önskar se att flygandet generellt minskar 
bör det vara enkelt för den som ska resa till Arlanda att välja andra färdmedel än bil. 
Arbetarekommunens styrelse instämmer därför i motionens yrkande att verka för att få till en 
lösning som gör att Arlanda Passage kan tas bort och göra tåget till förstahandsvalet vid resa till 
och från Arlanda flygplats. 
 
AK-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till partidistriktet. 
Styrelsens föredragande: Alexandra Völker 
Sundbybergs Arbetarekommuns medlemsmöte den 10 december 2022 beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Slopa avgiften för Arlandapassage” 
Föredragande: Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 
 
Motionären har identifierat ett viktigt problem. Stationsavgiften som läggs på vanliga 
pendeltågsbiljetter för att man ska kliva av vid Arlanda är för hög och leder till att människor 
istället väljer att ta bilen till Arlanda. Idag är det bara 52 procent av resenärerna som reser 
kollektivt till Arlanda. Jämför man med Gardemoen i Oslo så ligger siffran där på över 70 
procent som reser med tåg. 
 
Vi socialdemokrater i Stockholms län har länge drivit på för att stationsavgiften ska avskaffas. 
Beslut om avtalet med A-train fattas av staten. Det finns många olika sätt att lösa detta och vi har 
inte pekat ut en särskild lösning tidigare. I vår framförhandlade plattform med mittenkoalitionen 
framgår att vi i Region Stockholm ska verka för ett avskaffande av stationsavgiften gentemot 
staten. Däremot ska inte Region Stockholm ta några kostnader i relation till detta. 
 
För att öka andelen som åker kollektivt till Arlanda behöver man även utöka trafiken. Där har vi i 
nationella plan sammanhang tidigare drivit och fått igenom att Region Stockholm ska driva på för 
det extra körfältet som påbörjats dras hela vägen till Arlanda och att detta destineras till 
kollektivtrafik vissa dagar. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad 
 

Trafik 4 - Ge resenärer med barnvagn större rörelsefrihet - Solna 
Idag kan förälder med barnvagn göra något fantastiskt - åka gratis i kollektivtrafiken med buss. 
Men just nu finns det bara en praktisk överenskommelse inom Stockholmsregionen, alltså inget 
beslut om att resenärer med barnvagn kan åka buss utan att uppvisa giltig färdbiljett. 
Överenskommelsen gäller dessutom enbart buss, inte tåg eller båt. Då Stockholms läns 
infrastruktur är uppbyggd på alla dessa tre färdmedel blir denna överenskommelse exkluderande 
för dem som inte använder enbart buss som färdmedel. 
 
Denna överenskommelse skapar därför ett A- och B-lag om vilka resenärer med barnvagn som 
kan röra sig avgiftsfritt i Stockholms län. Föräldrar som bor i närförort har en större rörelsefrihet 
med barnvagn då bussar går mellan fler orter. Resenärer med barnvagn, som bor utanför dessa 
närförorter, har inte samma möjlighet till rörelsefrihet då bussar inte är lika tillgängliga. Ju längre 
ut man kommer, desto oftare ersätts bussarna av till exempel tåg eller båt etc. Men resenärer med 
barnvagn åker inte avgiftsfritt med dessa färdmedel. För att dessa resenärer ska ha samma 
rörelsefrihet handlar det om att inkludera flera färdmedel än buss inom Stockholmsregionens 
överenskommelse. 
 
Resenärer med barnvagn borde få bra möjligheter att upptäcka hela Stockholms län. Det gör vi 
möjligt genom att skapa en större rörelsefrihet i resandet med kollektivtrafiken genom att 
inkludera även tåg och båt i överenskommelsen. 
 
Jag yrkar därför på: 

• Att Socialdemokraterna i Stockholms län partidistrikt verkar för att utreda förutsättningarna för 
resenärer med barnvagn och barn att åka gratis i hela Stockholmregionens lokaltrafik. 

• Att Solna arbetarekommun antar motionen som sig egen och skickar den vidare till 
Socialdemokraterna Stockholm läns distriktskongress 2023. 
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Yttrande över motion 3, Ge resenärer med barnvagn större rörelsefrihet 
I dag är det tillåtet att åka gratis på bussar om man har barnvagn med sig, det gäller även för 
personer med rullatorer. 
Skälet till det är att om man har barnvagn eller rullator går man på bussen i mitten och där finns 
inte möjlighet att betala för resan. Det går inte att lämna vare sig barnvagn eller rullator för att gå 
fram till föraren och betala för resan. Det innebär fara för olyckor och tillbud. På tåg, båt och 
spårvagn betalar man innan resan påbörjats och då finns ingen fara för olyckor eller tillbud. 
Att utreda frågan om vilka som har rätt att åka gratis i Stockholms läns kollektivtrafik och under 
vilka förutsättningar har ett sort värde, inte minst för att skapa ett tydligt regelverk i frågan. 
Arbetarkommunens styrelse föreslår 
att bifalla motionen och anta den som sin egen. 
Solna Arbetarekommuns medlemsmöte den 14 december 2022 antog motionens som sin egen. 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”Ge resenärer med barnvagn större 
rörelsefrihet” 
Föredragande: Jens Sjöström 

Som belyses i motionen kan resenärer med barnvagn idag åka gratis i busstrafiken. Det är dock 
inte ett beslut som har fattats om att det ska vara så utan en praktisk konsekvens av regeln att 
barn i barnvagnar aldrig ska lämnas utan uppsikt och då barnvagnsingången är i de bakre 
dörrarna där man inte kan validera sin biljett och resenären med barnvagnen inte kan lämna 
barnvagnen för att gå fram och validera biljetten vid föraren blir det omöjligt för resenären att 
följa denna regel och samtidigt betala. Detta problem uppstår inte vid något av de andra 
trafikslagen inom kollektivtrafiken. 

I vår valplattform identifierades inför valet 2022 flera olika biljettsatsningar för att göra 
kollektivtrafiken mer tillgänglig för fler. Bland annat ville vi höja gränsen för barn i vuxens 
sällskap att resa gratis från 7 till 12 år, permanenta sommarlovskortet och införa ett lågtrafikkort 
för lägre pris utanför rusning. 

I vår överenskommelse med mittenkoalitionen har vi identifierat att det i den mån utrymme finns 
att sänka eller frysa biljettpriset i det oerhört tuffa ekonomiska läge som SL befinner sig i efter 
pandemin ska vi rikta in oss på barn och unga, studenter och pensionärer och en biljett och 
taxeutredning ska ske där man ser över hela systemet. Mot bakgrund av det föreslår 
distriktsstyrelsen att motionen anses besvarad. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå motionen 

Trafik 5 - Ang kollektivtrafik - Haninge 
Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige och privatbilismen utgör den största 
posten. Att bygga ut kollektivtrafiken och göra den avgiftsfri är därför en viktig del i den 
systemförändring som är nödvändig för att hantera klimatfrågan och som dessutom brådskar. 

I budgeten för regionen ingår satsning på kollektivtrafik och att avgiften ska frysas samt s k 
sommarlovsbefrielse 2023 - det är bra. 
På sikt bör en samhällsfunktion som kollektivt resande lokalt och regional vara avgiftsfri. Skälen 
till dessa är åtminstone tre: 
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Det är främst arbetar-och underklassen som reser kollektivt och som skulle gynnas. 
Feministiskt perspektiv - fler kvinnor åker kollektivt 31 procent (män 23) år 2021. 
Det tredje skälet gäller klimatet. Utökad kollektivtrafik som på sikt görs avgiftsfri kollektivtrafik 
skulle bidra till kraftigt minskad bilism. Vi menar att det i budget ska skrivas in att avgift för 
kollektivtrafik successivt ska minska och ett första steg tas under mandatperioden. 

Vi föreslår 
• att Haninge AK antar motionen som sin egen

• att distriktskongressen uppmanar regionfullmäktigegruppen att verka för att att avgift för
kollektivtrafik successivt minskar och ett första steg tas under mandatperioden.

Sten Wiktorsson, Staffan Engblom, Kent Renen Johansson 

Dec 2022 
Haninge AK antar motionen som sin egen" 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Ang kollektivtrafik” 
Föredragande: Jens Sjöström jens.sjostrom@regionstockholm.se 

Motionärerna pekar på kollektivtrafikens viktiga roll i transportsektorns klimatomställning samt 
för en jämlik och jämställd region. Att utöka resenärsandelen är därför av yttersta vikt. 
Efter pandemin har resandet fortfarande inte återhämtat sig utan ligger fortfarande på omkring 
83 procent av 2019 års nivå. I budget för 2023 budgeteras för ett underskott på – 1 166 miljoner 
kronor för 2023 som därefter behöver hämtas upp till 2025. Det är ett oerhört tufft ekonomiskt 
läge. 
Vi socialdemokrater identifierade samtidigt inför valet att ekonomin i Region Stockholm behöver 
saneras efter moderat misskötsel och att vi därför ska verka för att bromsa prisutvecklingen. 
Dock måste detta ske i rätt ordning för om vi minskar taxeinkomsterna utan att ha minskat 
kostnaderna kommer konsekvensen bli att skattepengar behöver flyttas från sjukvården till 
kollektivtrafiken vilket distriktsstyrelsen inte menar är acceptabelt. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå motionen 

Brottslighet
Brottslighet 1 - Ett förstört liv - Haninge 
Att vara brottsdrabbad eller vittne medför att man får ett sämre liv i åratal, ja kanske hela livet. 
Vittnens namn och adress står i förundersökningsprotokollet och kan läsas av 
gärningspersonerna. Skyddad identitet förutsätter att du klipper alla kontakter och ofta får leva ett 
fattigt liv. Du kan inte fortsätta med ditt företag och i yrket får du börja om från början. 
Sjukskrivningsperioderna blir långa och du halkar ur systemet. Samhället närmast straffar de som 
anmält och som vittnat. Det finns ingen samordning, ingen myndighet som träder fram och säger 
att ”vi hjälper dig” utöver den tid då du kan få skydd i polisens tillfälliga säkerhetsboenden. Vem 
har ansvar för vad? 
Du förutsätts samordna dina insatser från sjuksängen och att du inte ens har tillgång till din post 
och dina papper tas det föga hänsyn till. Du ska själv ordna med hemtjänst om du inte ens kan ta 
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dig till toaletten själv och vem pratar du med om du behöver ledsagning för att du är för rädd för 
att gå ut själv? 
 
Om du vittnat och utsätts för hämnd så kan du kanske inte bo kvar. Vem ska betala den 
sönderskjutna lägenheten? Ska det gå på den brottsdrabbades hemförsäkring, är det 
bostadsföretaget som ska betala eller socialtjänsten? Vem ska betala flytt och städning och 
magasinering av möbler under tiden i säkerhetsboendet? Och vem betalar uppsägningstiden på 3 
månader då man omedelbart måste lämna sin lägenhet? Och hur få en ny lägenhet? Och varför 
har arbetsgivaren rätt att säga upp en provanställd som blir sjukskriven pga misshandel? Hur får 
man en ny lägenhet om man fått sänkta inkomster pga brottsutsattheten? Hur söker man komvux 
i den kommun man bor i när man är kvarskriven på den gamla adressen som del av den skyddade 
identiteten? 
 
Någon säger kanske att det finns ju brottsskadeersättningar från Brottsofferfonden. Sverige är 
bland de få länder där den brottsdrabbade själv ska begära ersättning av gärningspersonen. Hur 
ska man orka med det när man är livrädd för den personen? Så rädd att man fått flytta till en helt 
annan del av landet och lever gömd. Inte vill man påminna gärningspersonen om att man finns. 
Ersättningen kommer dessutom åratal efter det man har haft utgiften och är väldigt snål trots den 
höjning som nyligen skett. 
Medmänskligt stöd räcker inte. 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna svara för brottsofferstöd 
En lagskärpning är på gång så att kommunerna inte bara ska svara för stöd utan även för insatser. 
Däremot tydliggörs inte regionernas ansvar för till exempel snabbt krisstöd. 
 
Varför har det blivit så här? 
Situationen delvis beror på Sveriges självbild som det goda välfärdslandet. När EU:s 
brottsofferdirektiv EU 2012/29 skulle ratificeras så gjordes bara smärre förändringar i 
rättssystemet. T-ex fick den brottsdrabbade rätt till att handlingarna översattes. Men väldigt lite 
tillfördes i välfärdslagstiftningen trots långtgående krav i konventionen när det gäller rättigheter, 
stöd och skydd. (Prop 2014/15:77). 
 
En brottsofferlag behövs 
Det måste komma till en brottsofferlag som tydligt reglerar brottsdrabbades, vittnens och 
anhörigas rättigheter. Brottsofferjouren Sverige har ett brottsofferpolitiskt program som kan 
utgöra grunden. Rättssamhället bygger på att fler vågar anmäla och vågar vittna. Utan 
anmälningar och utan vittnen tar de kriminella krafterna över. Den som anmäler och den som 
vittnar ska behandlas som VIP personer av samhället. 
 
Vi föreslår distriktskongressen att besluta om 

• Att uppdra till länets riksdagsgrupp att lägga en motion till riksdagen om ett brottsofferpolitiskt 
program 

• Att i motionen särskilt framhålla att för att organisationer som ger stöd till brottsdrabbade ska 
bjudas in att medverka i programmet 

 
Haninge AK antar motionen som sin egen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Ett förstört liv” 
Föredragande: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se 
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Grunden för vårt goda samhälle är, som motionären också påpekar, det goda välfärdssamhället. 
Under många har vi kunnat se att effekter av olika typer av brottslighet, exempelvis bedrägerier, 
hatbrott, mäns våld mot kvinnor, rån och stöld, kan ge långtgående konsekvenser för den 
drabbade. Motionären påpekar att välfärdslagstiftningen inte uppdaterats i den grad som det 
behövs för att motsvara det behov som uppstått. Så kan vara, dock förtjänar det att nämnas att 
Lagrådet i sin remiss till regeringen vid införande av EUs brottsofferdirektiv (Ds 2014:14) skrev: 
”I Sverige finns det ett starkt stöd och ett väl fungerande skydd för brottsoffer. EU har antagit ett 
direktiv som innebär att brottsoffers rättigheter i unionen stärks ytterligare.” 
Trots detta utgångsläge finns det förstås flera aspekter som behöver förbättras när det kommer 
till att stödja de som drabbas av brott. 

Det behövs ett mer sammanhängande stödkedja för brottsoffer, så att den som är i behov av stöd 
ska kunna etablera kontakt med stödverksamhet eller annat stöd. Det kan innefatta snabbare 
reaktionstider, kallelser till samtal och uppföljning, god tillgång till information och kvalitativt 
stöd. Brottsoffrens möjlighet att kunna få det utdömda skadeståndet eller brottsersättningen bör 
stärkas. 

Den kompletta beskrivningen av detta skulle väl lämpa sig för ett brottsofferpolitiskt program, 
positionspapper eller liknande som motionären skriver. Dock anser inte distriktsstyrelsen att det 
ligger inom riksdagens arbete att i sig ta fram ett sådant program. Det är lämpligt att arbetet med 
policyutveckling sker i partiet för att kunna bidra till motioner som läggs för riksdagen med 
konkreta förslag. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 och 2 

Brottslighet 2 - Regionen måste förbättra sitt arbete för att 
brottsdrabbade ska få stöd - Haninge 
Att ha varit utsatt för ett grovt brott ger ofta följdverkningar under lång tid. Obearbetat så kan 
det leda till långa sjukskrivningar och posttraumatisk stress. Vid nya påfrestningar i livet så ramlar 
man tillbaka. 
Vår erfarenhet är tyvärr att den öppna psykiatrin har för långa väntetider och även missar att ge 
stöd till personer som i övrigt är välfungerande. Det är närmast omöjligt att få akut kris och 
traumabehandling. 
Vi menar att brottsutsatta borde få samma typ av stöd som t.ex ges vid Röda Korsets kris och 
traumacenter för flyktingar. 
I stället är det så idag att man får stå i kö till sin vårdcentral i några veckor och som remitterar till 
de öppna psykiatrin som i sin tur skickar tillbaka ansökan till vårdcentralen. Det blir en rundgång 
som är stressande och personen får inte stöd till bearbetning av sin utsatthet. 
Medmänskligt stöd räcker inte. 

Brottsofferjourens uppdrag är att ge brottsdrabbade, vittnen och anhöriga ett medmänskligt stöd, 
lotsa rätt i myndighetsdjungeln och ge stöd vid till exempel rättegångar. Det är inte jourens 
uppdrag att ge kris och traumabehandling 

Vi föreslår distriktskongressen att besluta om att uppdra till distriktsstyrelsen 
• Att uppdra till våra politiker i regionen att verka för en förstärkt och snabbt kris och

traumabehandling för personer drabbade av grov brottslighet
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Haninge 2022 12 15 
Carin Flemström Marina Andersson 

Haninge Arbetarekommun antar motionen som sin egen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”Regionen måste förbättra sitt arbete för att 
brottsdrabbade ska få stöd.” 
Föredragande: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se 

Motionen beskriver väl de utmaningar som brottsutsatta möter. De som behöver stöd kan ibland 
vänta alltför länge. Det är naturligt att den som utsatts för grovt brott kan ha svårt att utöver 
hantering av den egna situationen också vara drivande i en svår process för att få tillgång 
behövligt stöd, exempelvis traumabehandling. 
Här finns möjlighet till förbättring exempelvis med tydligare överlämning mellan rättsvårdande 
instans och stödverksamhet för brottsoffer, snabbare reaktionstid, enklare vägar att nå avsett 
stöd, automatiska kallelser vid vissa typer av brott och mer. 
Exakt hur utformningen av stödet kan förbättras, finansieras och även tidsaspekten för dess 
genomförande är ett uppdrag väl lämpad för regionfullmäktigegruppen att se över. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
Bifalla motionen 

KLIMAT/MILJÖ 
Klimat/Miljö 1 - För ett hållbart skogsbruk i region Stockholm - 
Solna 
Region Stockholm täcks till 50 procent av skog. I den skogsstrategi som nyligen presenterades av 
Länsstyrelsen i Stockholms län poängteras de olika nyttor som den svenska skogen och det stora 
värdet för rekreation skogen har i storstadsregionerna. I strategin slås fast att skogarna i 
Stockholms län bör brukas på ett hållbart sätt för att understödja målen om biologisk mångfald, 
ökad kolsänka i landskapet och bibehållna rekreationsvärden. Det har på senare år blivit allt mer 
klart att ett intensivt skogsbruk hotar den biologiska mångfalden i skogen och att nya lösningar 
måste till för att motverka problemen. I EU:s nya klimatlag ”Fit for 55” ställs högre krav på 
kolsänkan i landskapet i EU:s medlemsländer. 

Som tur är kan målen för en bevarad biologisk mångfald, en ökad kolsänka i skogen, ett aktivt 
skogsbruk och bevarade rekreationsvärden i skogen kombineras genom så kallat 
kontinuitetsskogsbruk. Här ersätts kalhyggesbruk med hyggesfria metoder där fullväxta träd 
löpande skördas vilket leder till att den biologiska mångfalden bevaras samtidigt som kolsänkan i 
skogen ökar och den varierade skogen som uppstår lämpar sig väl för rekreation. Ekonomiskt är 
metoderna också lönsamma då uttag av fullväxt timmer ger bättre ersättning än massaved 
samtidigt som kostnader för markberedning kan minskas. Det statliga finska skogsbolaget har 
nyligen ställt om 25 procent av sina skogar till hyggesfritt bruk och beräkningar tyder på att en 
liknande omställning i Sverige skulle öka lönsamheten i skogsbruket med cirka 10 procent. I 
Stockholmsregionen ägs mycket skogsmark av det offentliga. Som en socialdemokratiskt styrd 
region bör vi gå före och visa på fördelarna med en ambitiös miljö- och klimatpolitik, även inom 
skogsbruket. 
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Vi yrkar därför: 
• 1. Att Socialdemokraterna i Stockholms län ska verka för att offentligt ägda skogar i region 

Stockholm brukas med kontinuitetsskogsbruk för att kombinera mål om ett aktivt skogsbruk, 
ökad klimatnytta, stärkt biologisk mångfald och ökade rekreationsmöjligheter i regionens skogar. 

• 2. Att Solna arbetarekommun antar motionen som sig egen och skickar den vidare till 
Socialdemokraterna Stockholm läns distriktskongress 2023. 

 
Motion till Distriktskongressen 2023 Motion 2 
För ett hållbart skogsbruk i region Stockholm 
Motionen tar upp vikten av att förändra skogsbruket för ökad klimatnytta, stärkt biologisk 
mångfald och ökade rekreationsmöjligheter i regionens skogar. En väg är att de offentligt ägda 
skogen i Region Stockholm övergår till ett kontinuitetsskogsbruk. 
Det är viktigt att med olika metoder stimulera en övergång också till privata skogsägare och 
offentliga ägd skog så väl i regionen som över hela landet där den största arealen skog finns. 
Regionen skulle i ett sådant sammanhang kunna vara en föregångare och inspirationskälla för alla. 
 
Styrelsen föreslår 
Att Arbetarkommunen antar motionen som sin egen 
Solna Arbetarekommuns medlemsmöte den 14 december 2022 beslutar att anta motionen som 
sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”För ett hållbart skogsbruk i region 
Stockholm” 
Föredragande: Markus Selin markus.selin@riksdagen.se 
 
Sverige är ett glesbefolkat land och här är inte mer än 3 procent bebyggd och anlagd mark. 
Skogsmark täcker hela 68 procent, mer än två tredjedelar av Sverige. Sverige är det land i Europa, 
näst efter Finland med sina 73 procent, som har högst andel skogsmark. Av den svenska 
skogsmarken är 84 procent produktiv skogsmark och lämplig för skogsproduktion. Resterande 16 
procent lämpar sig inte för skogsproduktion och är till exempel fjällbarrskog, skog på myrmark 
och skog på berg. Enskilda skogsägare äger 48 % av den produktiva skogsmarken i Sverige. Cirka 
30 % ägs av privata bolag och övriga privata, och 22 % av stat och övriga allmänna ägare. 
De mest skogstäta länen är Gävleborg och Västernorrland där 89 respektive 85 procent av 
landytan består av skogsmark. Under 50 procent av landarealen i Stockholms län utgörs av 
skogsmark och är ett av Sveriges minsta skogslän sett till arealen skogsmark, med endast 380 000 
hektar skogsmark. Stockholms län har 2,4 miljoner invånare fördelat på 1,5 procent av landets 
yta. Stockholms län är det län som med god marginal har den största andelen bebyggd och anlagd 
mark, 15 procent. 
 
Antalet sysselsatta inom skogsbruket i Stockholms län uppgår till ungefär 1 500 personer, vilket är 
0,14 procent av Stockholms läns totala sysselsättning. I länet arbetar drygt 3600 personer inom 
tillverkning av massa, papper och varor av trä. Enskilda ägare utgör den största 
skogsägarkategorin i Stockholms län, med 57 procent av den totala skogsmarksarealen. Totalt 
finns drygt 5000 brukningsenheter i länet fördelat på 8600 ägare. Brukningsenheterna är 
vanligtvis små, i genomsnitt runt 13 hektar. Antalet skogsägare boende i länet är betydligt fler; 
drygt 25 000 personer äger skog någonstans i Sverige och många av dem utanför Stockholms län. 
 
Den formellt skyddade skogsmarken i länet uppgår till cirka 32 000 hektar och består bland annat 
av nationalparker, naturreservat, skogliga biotopskyddsområden, och Natura 2000-områden. 
Jämfört med nationella genomsnittet har Stockholms län högre andel skyddad mark. En stor 
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andel är kommunala naturreservat. 35 procent av virkesförrådet i länets produktiva skogsmark 
består av gran, 34 procent av tall och resterande består av lövskog. 
I maj 2018 fattade den socialdemokratiskt ledda regeringen beslut om ett nationellt skogsprogram 
för Sverige. Skogsprogrammets vision är: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det nationella 
skogsprogrammet är utarbetat i samklang med Agenda 2030, som utgör grund för regeringens 
arbete för en hållbar utveckling. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och 
omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Flera av de 17 målen relaterar till skogen och skogsnäringen, exempelvis målen som 
berör klimatförändringar, ekosystem och biologisk mångfald samt god hälsa och välbefinnande. 
 
Stockholms län har även en egen skogsstrategi som är framtagen för att gemensamt underlätta för 
samverkan och ökad kunskap i länets skogliga frågor. Det är en strategi anpassad efter 
Stockholmsregionens förutsättningar. Dialog och samverkan med aktörer från länet har varit en 
förutsättning för framtagandet av strategin. I framtagandet har Länsstyrelsen Stockholm arbetat i 
samverkan med Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Mellanskog, 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Friluftsfrämjandet och Holmen Skog. Fortsatt 
samverkan och dialog är en förutsättning för att målen i strategin ska kunna nås, samt för 
genomförandet av strategins handlingsplaner. Stockholms läns skogsstrategi ska också bidra till 
de nationella miljökvalitetsmålen. Särskilt tydlig är här skogens koppling till målen Levande 
skogar, Ett rikt växt- och djurliv och Begränsad klimatpåverkan. 
 
Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte involverar en hyggesfas. Hyggesfas innebär 
att man undviker att fälla alla träd på en yta. Kontinuitetsskogsbruk blev ett begrepp i början av 
2000-talet som beteckning på skogsbruksmetoder som använts i skogar som inte brukats med 
trakthyggesbruk. Dessa skogar ansågs värdefulla för bevarande av arter med höga krav på 
trädkontinuitet. Men då begreppet tolkades olika införde Skogsstyrelsen begreppet hyggesfritt 
skogsbruk, som främst innebar utveckling av alternativa metoder till trakthyggesskogsbruket. 
Uttrycket hyggesfritt skogsbruk började användas runt år 2010, och är det begrepp som Sveaskog 
använder idag. 
 
Sveaskog AB är av staten en helägd skogskoncern. Koncernen är Sveriges största skogsägare och 
förvaltar skogsmark som motsvarar omkring en femtedel av den brukade skogsmarken i Sverige. 
Sveaskog bedriver hyggesfritt skogsbruk på de brukade delarna i fem av deras ekoparker, härtill 
ett antal försöksområden där olika hyggesfria metoder provas. Försöken är dels i egen regi, och 
dels i samarbete med Skogsstyrelsen, SLU med flera. 
 
För många av de hyggesfria metoderna saknas kunskap om hur de fungerar för svenska 
förhållanden. Forskningen om lönsamheten i hyggesfritt skogsbruk är inte entydig och är till stor 
del beroende på specifika förutsättningar. Under de förhållanden Sverige har idag så är den 
allmänna uppfattningen att lönsamheten är lägre än för ett vanligt trakthyggesbruk. Tillväxten kan 
minska, avverkningskostnaderna kan bli högre och detta kompenseras inte fullt ut av lägre 
kostnader för skogsvård och högre andel sågtimmer i avverkningarna. Det kan också vara svårt 
att uppnå tillräckligt gott föryngringsresultat. Om föryngringen inte lyckas förlorar man tillväxt 
som är grunden för både lönsamhet och skogens klimatnytta. En annan konsekvens är att uttaget 
av skogsbränsle i forma av grenar och toppar blir svårare och dyrare. Det finns även osäkerheter 
kring om skaderiskerna ökar med hyggesfria metoder och här krävs mer forskning. Samtidigt 
finns det andra studier, från bland annat Finland, som visar på små skillnader mellan hyggesfritt 
och trakthyggesbruk när det gäller lönsamhet. I Finland har det stora statliga skogsbolaget fått 
direktiv som innebär att 25 procent av innehavet ska brukas som kontinuitetsskogsbruk. I Sverige 
sker det på mindre än en procent av statliga Sveaskogs innehav. 
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Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från den socialdemokratiska regeringen 
som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 
2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför 
Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen. Naturvårdsverket har här även av den 
socialdemokratiska regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Skogsstyrelsen utveckla och 
förbättra förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk. Uppdraget ska redovisas senast den 15 
december 2023. Förutsättningarna för hyggesfritt ska utvecklas, skogsbruk förbättras samt 
sammanställa kunskap om dessa metoder baserat på vetenskap och praktisk erfarenhet i dialog 
med berörda intressenter. I uppdraget ska även myndigheterna också sammanställa kunskap om 
dels hyggesfritt respektive naturnära metoder, dels om innovationsarbete och affärsmodeller med 
avseende på hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogsbruk. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 
 

Klimat/Miljö 2 - I en skitig skärgård seglar sällan stockholmaren – 
Båttoalettsavfall - Tyresö 
Det finns inte tillräckligt med så kallade sugtömningsstationer i vår skärgård. Det finns på vissa 
båtklubbar och en del gästhamnar, men i Stockholms skärgård är man av naturen mest ute vid 
naturhamnar och där finns det inga stationer. Om det inte finns stationer i närheten så ökar 
risken att den enskilde väljer att tömma avfallet rakt ut i havet. Därför bör möjligheterna för att 
tillhandahålla sugtömningsstationer utredas, och även en översyn av reglementet om 
avgiftsuttagande bör göras. 
 
Riksdagen har beslutat att kommuner, regioner eller entreprenörer inte får belägga sådana här 
sugtömningsstationer med en avgift, men det skapar en oflexibel reglering där det till exempel 
inte kan tas ut en smärre självkostnadssumma för att underlätta för de som vill, som använder vår 
gemensamma skärgård, att kunna hålla rent efter sig på ett rimligt sätt. Vi alla gör vårt bästa att 
hålla efter världens finaste skärgård, men är det rimligt att samhället förväntar sig en seglats på 
flera timmar bara för att tömma tanken inne vid fastlandet i stället för att bara dra ur pluggen på 
plats? 
 
Därför föreslår jag, 

• Att – Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för fler sugtömningsstationer och 
möjligheter att tömma sina båttoaletter utanför sina hemmahamnar. 

• Att – Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en utredning om att ändra de lagar som 
reglerar avgiftsuttagande för infrastruktur i skärgårds/båtmiljö. 

Christoffer Svahn – Socialdemokraterna i Tyresö 
 
Styrelsens förslag till beslut: 
Att bifalla motionen 
Medlemsmötets beslut: enligt styrelsens förslag 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”I en skitig skärgård seglar sällan 
stockholmaren – Båttoalettsavfall från fritidsbåtar” 
Föredragande: Markus Selin markus.selin@riksdagen.se 
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Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall rätt ut i sjön. Istället ska 
toalettankar tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i 
reningsverken. Förbudet omfattar hela Sveriges sjöterritorium och gäller alla fritidsbåtar förutom 
de som är K-märkta. 

Principen om att förorenaren betalar är styrande inom EU:s miljöpolitik. Tillämpning innebär att 
förorenarna ska stå för kostnaderna för sina föroreningar och för åtgärder för att förebygga, 
begränsa och avhjälpa dem samt för samhällskostnader de medför. Genom tillämpning av 
principen uppmuntras förorenarna att undvika nedsmutsning eftersom de själva hålls ansvariga 
för föroreningar de orsakar. Det är förorenarna, inte skattebetalarna, som ska stå för kostnaderna 
för avhjälpande åtgärder. 

Kopplat till toalettavfall från fritidsbåtar sker detta genom att generella avgifter tas ut för 
båtägarna, eftersom det är deras avfall. För att finansiera anskaffandet av en 
mottagningsanordning kan hamnen till exempel höja de generella avgifterna, så som 
båtplatsavgift, medlemsavgift eller gästhamnsavgift. De ska vara desamma för båtägarna, oavsett 
om de har en båttoalett eller inte. Samtidigt finns en annan princip om förbud mot att ta ut 
särskild avgift, vilket innebär ett förbud mot att ta ut särskild avgift beroende på typ av avfall eller 
mängd. Detta medför att det inte är tillåtet för en hamn att ta ut en särskild avgift från en 
båtägare som vill lämna sitt toalettavfall, utan det ska ingå i hamnens generella avgifter. En hamn 
är dock inte tvungen att låta alla båtar nyttja en tömningsstation som man har bekostat utan 
statliga bidrag, utan kan välja att begränsa detta till endast hemmahörande båtar, båtar som har 
betalat gästhamnsavgift eller liknande. 

Genom att inte släppa ut toalettavfallet minskas övergödningen av våra vatten, med detta måste 
sugtömningsställen finnas och byggas. Hamnarna får stå för kostnaderna att bygga upp 
mottagningsanordningar. Sedan 2001 finns ett krav på fritidsbåtshamnar, gästhamnar och 
båtklubbar att de ska kunna ta emot avfallet från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen. 
Varje fritidsbåtshamn är skyldig att se till att de båtar som normalt anlöper hamnen och som har 
behov av att lämna sitt avfall ska kunna göra det. Antingen genom att anlägga en egen 
tömningsstation eller genom samordning i närområdet. Stationen ska även fungera 
ändamålsenligt och vara placerad på ett lämpligt ställe. Det är även vanligt att kommuner eller 
andra aktörer har anlagt tömningsstationer och ansvarar för dessa. Det finns möjlighet för 
kommuner och icke-kommersiella anläggningar att ansöka om så kallat LOVA-bidrag (Lokala 
vattenvårdsprojekt) hos Länsstyrelsen för detta. 

De som inte definieras som fritidsbåtshamn och därmed inte omfattas av kravet på 
mottagningsanordning, men som ändå har en anordning får ta ut en separat avgift för tömning av 
toalettavfall. Detta gäller till exempel bensinmackar och kiosker. För båtklubbar behöver 
anläggningen endast vara tillgänglig för medlemmar. Undantag gäller de hamnar som har fått så 
kallat LOVA-bidrag för installationen av mottagningsanordningen. Sådana 
mottagningsanordningar ska följa de krav som ställs av Länsstyrelsen, normalt ska de vara öppna 
för allmänheten. 

Förbudet mot att tömma toalettanken är redan infört i alla andra länder runt Östersjön, kraven är 
varierande i olika länder och Finland var först ut 2005. Bestämmelser om hur avfall från fartyg 
ska hanteras i hamnar har funnits i EU-rätten sedan början av 2000-talet och sedan 2019 finns 
EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. 

En uppstramning av svensk lagstiftning är just nu under slutförande. Fram tills nu har 
Transportstyrelsen vartill tillsynsmyndighet för att småbåtshamnar ska ha en plan för 
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mottagningsanordningar. Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss kring lagändringsförlag 
som krävs för att genomföra EU-direktivet och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 
2023. Lagskärpningar förväntas ge effekt då småbåtshamnar inte bara, som nu, ska kunna uppvisa 
en avfallshanteringsplan utan även ska få den godkänd av respektive kommun. Kommunerna ska 
pröva frågor om att godkänna planer för mottagning och hantering av avfall när det gäller 
fritidsbåtshamnar och utöva tillsyn. Detta kommer bland annat att kopplas till 
sanktionsmöjligheter vid överträdelser redan 1 januari 2024. Förbudet i lag för hamnar att ta 
särskilt betalt för mottagning av avfall förväntas även tas bort och ersätts av en möjlighet för 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet 
att ta ut avgift för mottagning av avfallet. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
besvara att-sats 1 och avslå att-sats 2. 
 

Klimat/Miljö 3 - Motion för att engagera distriktets kommuner för 
Klimatkontrakt 2030 - Värmdö 
Det är av yttersta vikt att vi socialdemokrater höjer ambitionerna och blir pådrivande i 
klimatomställningen, nu när högerregeringen sänker ambitionerna på detta område. Vi vill med 
denna motion föreslå att det socialdemokratiska partidistriktet stärker sitt engagemang för 
klimatomställningen genom att verka för att länets kommuner och Region Stockholm engagerar 
sig i arbetet för Klimatkontrakt 2030. 
Detta är en ny form av samarbete mellan staten och kommunerna för att öka takten i 
klimatomställningen. Det bygger på insikten om att städerna/tätorterna måste spela en avgörande 
roll i klimatomställningen. Städer/tätorter utgör bara 3 procent av jordens yta, men svarar för 72 
procent av alla koldioxidutsläpp. Det är där vi bor, arbetar och reser som koldioxiden släpps ut. 
Det är där omställningen måste ske. 
 
Arbetet bedrivs på uppdrag av Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket i form 
av ett innovationsprogram, Viable Cities. Klimatkontrakt 2030 innebär att staten och 
kommunerna gör ömsesidiga åtaganden om klimatåtgärder för att nå målet om klimatneutralitet 
redan 2030. Klimatkontrakten bygger på kommunens existerande strategi och åtgärder, men 
omförhandlas varje år för att kunna ta hänsyn till ny nationell eller europeisk policy och för att 
kunna bygga in klimatinnovationer i strategin och därmed växla upp takten i omställningen. 
Kommunens roll är inte enbart att genomföra en klimatomställning till den kommunala 
verksamheten. Klimatkontrakten syftar till att den kommunala ledningen ska samla alla 
intressenter – näringsliv, civilsamhälle, medborgare – att göra sin del. Att engagera 
 
medborgarna i klimatomställningen är avgörande för framgång i klimatomställningen. 
Sverige är först i Europa med detta nya arbetssätt. EU-kommissionen har tagit fasta på den 
svenska modellen och skapet en liknande form av samarbete, Climate City Contract, mellan EU-
kommissionen och städer i Europa. 
Nio svenska kommuner har sedan 2020 arbetat med Klimatkontrakt 2030 som grund. Det är 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Umeå, Uppsala, Järfälla och Enköping. Ytterligare 
14 kommuner är på väg att skriva under motsvarande kontrakt. Dessa kommuner omfattar 40 
procent av Sveriges befolkning. Sju svenska kommuner har ansökt om att få komma med i det 
europeiska samarbetet och har antagits, däribland Stockholm. 
I Värmdö kommun gick vi socialdemokrater till val på att engagera kommunen i detta arbete. Vi 
gjorde ett mycket framgångsrikt val, en ökning av vår väljarandel med 6.6 procent, och vi har nu 
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kommit överens fyra partier att bilda Värmdösamarbetet. Denna kommunledning är överens om 
att öka takten i kommunens klimat- och miljöarbete, klimatomställningen har högsta prioritet. 

Vi ser stora fördelar att delta i detta arbete. Vi får tillgång till kompetens hos ett antal ledande 
statliga myndigheter och forskningsinstitutioner. Vi får också del av erfarenheter från de 
kommuner som redan har skrivit under och tillämpat Klimatkontrakt 2030. Det öppnar också 
nya möjligheter till finansiering. Det gör att vi kan gå mycket snabbare fram än om vi skulle driva 
omställningen på egen hand. 

Mot denna bakgrund yrkar vi 
• att Regionfullmäktigegruppen får i uppdrag att växla upp takten i Region Stockholms
klimatarbete.
• att Stockholms läns partidistrikt verkar för att länets arbetarekommuner engagerar kommunerna
för Klimatkontrakt 2030.

Värmdö den 10 november 2022 
Johnny Tedenfors 
Kitty Sahlén 

AK- Styrelsen föreslår: 
• att medlemsmötet antar motionen som sin egen

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3 "Motion för att engagera distriktets 
kommuner för Klimatkontrakt 2030” 
Föredragande: Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 
Partidistriktsstyrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven och aktuell motion. Motionärerna 
lyfter den angelägna frågan om behovet att höja klimatambitionerna på lokal och regional nivå, 
inte minst nu när den moderatledda regeringen abdikerar från sitt ansvar att prioritera den gröna 
omställningen i den nationella politiken. I och med Socialdemokraternas maktövertagande i 
Region Stockholm efter 16 år i opposition finns det ett tydligt grönt fokus i det presenterade 
regeringsprogrammet. I det nya styrets politiska plattform framförs en ambitiös politik kring 
bland annat ökad energiförsörjning, ett hållbart transportsystem och en klimatsmart 
kollektivtrafik. Tack vare att vi vann valet 2022 möjliggjordes uppväxlingen av takten för 
klimatarbetet i Region Stockholm. 

Under förra mandatperioden politikutvecklade partidistriktet fram reformer på klimatområdet 
och arbetet resulterade i rapporten “64 reformer för en hållbar Stockholmsregion” fram till 
partidistriktets styrelse. Den har senare utgjort grund för klimatavsnittet i vårt regionala 
handlingsprogram som behandlades föregående partidistriktskongress. Syftet med arbetet var att 
formulera en sammanhållen miljö- och klimatpolitik för kommunerna i Stockholms län att driva 
och genomföra på kommunal nivå. Partidistriktet har genom rapporten “64 reformer för en 
hållbar Stockholmsregion” gett verktyg för kommunerna i Stockholms län att utforma en skarp, 
kommunal klimatpolitik. 

Vi delar motionärernas mening att alla kommuners klimatarbete utgör en avgörande roll i 
klimatomställningen och ser Värmdö som ett föredöme som prioriterar klimatomställningen i sitt 
nya styre, precis som andra S-ledda kommuner. Att ingå i avtal med Klimatkontrakt 2030 är ett 
bra förslag på hur en kommun kan bedriva klimatpolitik. Men vi menar att det inte är 
partidistriktskongressens uppdrag att styra hur kommunernas klimatarbete utformas eller vilka 
metoder som ska användas i det arbetet. 
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Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
besvara att-sats 1 och 
avslå att-sats 2. 

Klimat/Miljö 4 - Motion sol och vind distriktskongressen 2023 -
Haninge 
Klimatsituationen förvärras. Rapport efter rapport från FN:s klimatpanel är glasklara: vi klarar 
inte de utsläppsmål som är nödvändiga för att undvika en klimatkatastrof för befolkningar i 
utsatta länder. Vi måste bryta denna utveckling och stärka förutsättningarna för en grön 
omställning på alla nivåer i samhället. Vad kan vi göra i regionen? 
Vi måste driva frågan att även regionen strävar efter att etablera vind- och solkraft. Utbyggnad av 
förnybar elkraft motarbetas inte sällan av kommunledningar och lokalbefolkning som är negativa 
av olika skäl. Detta motstånd kan överbryggas. Det finns erfarenheter och forskning om hur man 
skapar lokal acceptans som visar på vikten av att invånarna upplever att de har information och 
möjlighet att påverka planeringen. Avgörande för ökad acceptans är också om elen som 
produceras används lokalt åtminstone inte i huvudsak exporteras därifrån dvs produktionen av 
vindkraft medför lokal ekonomisk nytta. Stor brist på el kommer uppstå på 2030-talet enligt 
Energimyndigheten. Denna framtida brist tillsammans med klimataspekten måste innebära att det 
allmänna intresset är överordnat enskilda intressen och särintressen. Ägandet bör i huvudsak vara 
kommunalt eller samhällsägt. Energiproduktion är en central samhällsfunktion och kan inte helt 
överlåtas till privata eller utländska intressen. 

Vid alla ny- och ombyggnationer bör installation av solkraft ske, där så är möjligt och lämpligt. 
Kommuner kan pröva detta vid godkännande av bygglov. Till exempel kan nya markanvisningar 
och bygglov villkoras med att lösningar för installation av solceller ska redovisas. Regionen och 
kommuner bör föregå och installera solcellspaneler på egna ägda byggnader. Kostnaden för 
solceller är försumbar jämfört med hela byggkostnaden vid nybyggnation (<4%). Tillsammans 
med vindkraft är solkraft bäst i klassen avseende utsläpp av CO2 vid produktion. Efter 2 år har 
solcellen nollat sitt utsläpp. 

Region Stockholm bör ta initiativ till diskussioner med kommuner i länet i syfte att påskynda 
etablering av förnybar el. Det kan ske genom att regionala organ initialt inventerar befintliga och 
planerade installationer samt i samråd med kommuner planerar för nya etableringar. 

Vi föreslår 
• att Haninge AK antar motionen som sin egen

• att distriktskongressen föreslår regionfullmäktigegruppen att verka för att solcellspaneler
installeras på alla regionägda byggnader där så är möjligt och lämpligt.

Sten Wiktorsson, Staffan Engblom, Kent Renen Johansson 

AK antar motionen som sin egen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4 "Motion sol och vind distriktskongressen 
2023 
Distriktsstyrelsens föredragande: Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 
Partidistriktsstyrelsen vill tacka motionärerna för en välskriven och högaktuell motion. 
Motionärerna föreslår att regionfullmäktigegruppen verkar för att solcellspaneler installeras på alla 
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regionägda byggnader där det är lämpligt och möjligt. De lyfter vikten av att den gröna 
omställningen sker på alla politiska nivåer och avgränsar sig i motionen till den regionala 
politiken. Region Stockholm ska ta sitt ansvar för att bidra till klimatomställningen. I vårt 
klimatarbete ska vi vara ett föredöme och förebilder för övriga regioner i Sverige. 
 
Solceller är ett klimatsmart, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att producera el på. I 
nuvarande el- och energikris skulle installerade solcellspaneler på regionägda byggnader gynna 
såväl miljön, klimatet och regionen. Att installera solceller skulle på sikt vara en lönsam 
investering för regionens ekonomi. Således är installation av solceller på regionens egenägda 
byggnader fördelaktigt ur flera olika perspektiv. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
bifalla motionen 
 

Klimat/Miljö 5 - Motion avseende tydligare klimat- och miljöpolitik 
- Solna 
Vår planet håller på att kollapsa. FN:s olika miljörapporter visar med allt större tydlighet hur 
klimat och miljö blir allt sämre. Rapporterna visar hur läget blir allt allvarligare. Uppsatta klimat- 
och miljömål blir allt svårare att uppnå. 
Jag tycker att partiet på senaste tiden som regeringsparti och i valrörelsen var allt för kraftlösa när 
det gäller klimat- och miljöfrågor, i regeringsställning och i valrörelsen. Det är både tråkigt och 
oärligt att få höra att vårt parti anser att vi ska klara målen utan att svenskarna ska behöva ändra 
sina vardagliga liv. Vi gick till val utan att tydligt berätta hur vi anser att en handlingsplan fram till 
2050 ska se ut. Vi måste göra det omgående! 
Med tanke på hur nuvarande regeringen hanterar olika frågor och hur missnöjda folk är kan det 
mycket väl bli ett val före nästa ordinarie val. Då bör vi Socialdemokrater ha en tydlig 
handlingsplan klar, som visar hur vi ska hantera det allvarliga tillståndet – även om det innebär 
inskränkningar och kostnader för privatpersoner. En sådan plan bör absolut finnas till nästa 
ordinarie val, 2026. En plan med siffersatta del- och slutmål, på nationell och regionala nivå. Och 
som bör vara ett underlag för arbetet på lokal nivå. Vi måste tänka på kommande generationer! 
 
Utifrån vad som anförts ovan yrkar jag 

• att distriktskongressen beslutar att verka för att Socialdemokraterna på nationell nivå snarast tar 
fram en tydlig plan som visar hur Socialdemokraterna anser att klimat- och miljömål ska uppnås, 

• att arbetarekommunen antar motionen som sin egen 

 
Motion 1 / Yttrande 
En mycket intressant motion som belyser viktiga delar för ett vinnande koncept i framtiden. I 
början av augusti valde partiet nationellt att rulla ut parollen ” En klimatpolitik för vanligt folk” 
med en tydlig och enkel miljö- och klimatpolitik med mål. Redan i juni la dåvarande regeringen 
ett klimatpolitiskt ramverk som antogs i riksdagen som hade en tydlig förankring till Eus 
klimatmål. 
 
Motionären yrkar på att distriktskongressen ska verka för en tydlig plan för miljö- och 
klimatpolitiska mål både nationell och regional nivå samt hur det ska uppnås. Att-satsen vill 
väldigt mycket och det är där det blir problematiskt att den vill för mycket. Att 
distriktskongressen ska verka för en plan för miljö- och klimatpolitiska målen samt hur det ska 
uppnås blir svårt då målen både för nationellt och regionalt styrs från EU. Den tydliga planen 
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som motionären vill verka fram är något som oftast tas vid partikongresser och inte på 
distriktskongresser. 
AK-styrelsen förslår 
att medlemsmötet avslår motionen 
 
Solna Arbetarekommuns medlemsmöte den 14 december 2022 beslutade att anta motionens som 
sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 5 "Motion avseende tydligare klimat- och 
miljöpolitik 
Föredragande: Sara Kukka-Salam sara.kukka-salam@solna.se 
Partidistriktsstyrelsen delar motionärens bild av vikten i att ha en ambitiös miljö- och 
klimatpolitik så att vi når Parisavtalet. Det är en nödvändighet att bedriva en välutvecklad och 
genomgripande miljö- och klimatpolitik på såväl lokal, regional och nationell nivå så att planeten 
ska överleva för hela världens befolkning och de kommande generationerna. 
 
När Socialdemokraterna satt i regeringsställning såg vi till att Sverige fick en klimatlag, ett 
klimatpolitiskt råd och införde bland världens mest ambitiösa klimatmål. Redan i Magdalena 
Anderssons linjetal när hon valdes till partiordförande lyfte hon sina tre prioriteringar som 
statsministerkandidat. En av dem handlade om klimatpolitiken och den gröna industriella 
revolutionen. I regeringspolitiken, valrörelsen och våra vallöften fick klimatpolitiken stor plats. 
 
Stockholms läns partidistrikt har bedrivit ett ambitiöst arbete för att politikutveckla på klimat- 
och miljöområdet och arbetet resulterade i rapporten vid namn “64 reformer för en hållbar 
Stockholmsregion” vars syfte var att formulera en sammanhållen miljö- och klimatpolitik att 
driva på kommunal nivå. När vi tog makten i Region Stockholm efter 16 år i opposition och styr i 
kommuner ser vi att klimatarbetet alltid prioriteras och den gröna omställningen konsekvent 
utgör en stor och viktig del av politiken. 
 
För oss socialdemokrater utgör miljö- och klimatpolitiken en viktig del av politiken i alla delar i 
politiken. På lokal, regional och nationell nivå är arbetet för att uppnå Parisavtalet centralt och 
viktigt. Distriktsstyrelsen anser att Socialdemokraterna har en tydlig plan för den gröna 
omställningen och bevarandet av värdefull natur. Det som står i vägen för denna är högern. 
 
I nationell opposition kommer ett av våra främsta uppdrag vara att bevaka miljö- och 
klimatpolitiken som högern driver. När regeringen sänker klimatambitionerna och bedriver 
klimatfientlig politik är vår idé att fortsatt driva på för en progressiv miljö- och klimatpolitik. 
Planen är Socialdemokraterna är ett fortsatt hårt klimatarbete på alla politiska nivåer. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad 
 

Sjukvård 
Sjukvård 1 – Sjukvårdspolitik - Täby 
Äntligen efter lång tid alldeles för lång tid fick valet i region Stockholm till resultat att vi 
Socialdemokrater tar över ledningen i regionen. Självklart är det bra men det leder också till 
förväntningar bland annat inom sjukvården där Alliansens politik varit minst sagt bedrövlig med 
alla privatiseringar och en personalpolitik under all kritik. 
Vi kan naturligtvis inte rätta till allt över en natt utan vi måste prioritera vart efter. 
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Första prioritering måste ske på området personal. 
Där har det under åren gång på gång uppstått brist på personal vilket lett till extra tryck på den 
personal som varit tillgänglig och på brister för patientsäkerheten. 
Därför måste vi sätta personalfrågorna i centrum. 
Genom att öka utbildningen för vårdpersonal kan antalet öka och bli tillgängliga för anställning. 
Genom att öka antalet anställda och få en ökad personaltäthet lättar tycket på de anställda och det 
skapar en bättre arbetsmiljö och säkerhet. Det innebär också att större personaltäthet ger flera 
den vård de efterfrågar och ökar i bästa fall patientsäkerheten. 
Med större personaltäthet minskar också behovet av att hyra in personal från 
bemanningsföretagen som kostar regionen förenklat dubbel kostnad per timme. Detta är ett 
system som vi helst helt skulle komma bort ifrån, vilket i förlängningen skulle kunna leda till 
bättre villkor i för vårdpersonalen. 
 
Med hänvisning till ovan framförda är kravet: 

• Att vi arbetar för att öka antalet anställda och genom utbildning med mera ökar personaltätheten 
vilket gynnar såväl personal som patienter. 

• Att vi arbetar för en succesiv nedtrappning av personal från bemanningsföretag vilket gynnar 
ekonomin som kan användas för den fast anställda personalen, samt öka antalet anställda. 

Täby 2022-11-06 
Jan Aspefjord 
AK styrelsen anser att motionen är av stor vikt och antar den som sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Sjukvård 1 & 14 
Föredragande: Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se 
För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först. En bra sjukvård börjar med bra villkor 
för vårdpersonalen. Stockholms vårdanställda behöver fler kollegor, bättre löneutveckling och 
arbetsmiljö samt mer tillit till professionen - inte fler privatiseringar, varsel och svältbudgetar 
riktade mot regionens sjukhus, trots miljardöverskott. Fler ska vilja jobba kvar och fler ska vilja 
söka sig till regionens sjukvård. 
 
Att införa heltid som norm, minska antalet visstidsanställningar och avskaffa delade turer är 
avgörande för att vårdbehövande ska få en bättre kontinuitet bland sin vårdpersonal. Det ökar 
tryggheten, minskar smittspridning och skapar bättre arbetsvillkor för personalen. Personalens 
villkor är avgörande för en hög kvalitet och trygghet. Oavsett utförare kräver vi att rätt medicinsk 
kompetens och modern medicinsk utrustning finns runt de vårdbehövande. 
Distriktsstyrelsen menar att arbete med motionens intentioner pågår och anser därmed att 
motionen ska anses besvarad. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
att-sats 1 – anses besvarad 
att-sats 2 – anses besvarad 
Sambesvaras med motion 14 
 

Sjukvård 2 - En bättre förlossningsvård i Region Stockholms 
sydöstra del - Nacka 
Fram till mitten av 1990-talet hade Nacka ett akutsjukhus med förlossningsvård. Nacka BB var 
till och med så bra att det vann pris för sin verksamhet. Ändå lades det ned, då 
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befolkningsunderlaget ansågs vara för litet. Socialdemokraterna i Nacka var starkt emot detta 
beslut. 

Nacka, Värmdö och Tyresö växer. Det är en expansiv del av Stockholmsregionen med hög 
inflyttning och tillväxt. Nacka sjukhus ligger väl till för att återigen etableras som akutsjukhus 
med ett fullvärdigt BB med goda möjligheter att vid behov samarbeta med andra 
upptagningsområden, så som till exempel Haninge. Rehabcentret i anslutning till sjukhuset gör 
också läget attraktivt för en bättre eftervård. 

Idag är bristen på barnmorskor på förlossningsenheterna i Stockholm län stor. Det handlar om 
lönen, men lika mycket om arbetsmiljön. Ett återskapat Nacka BB skulle kunna vara en enhet 
som lockade barnmorskor, som nu lämnat förlossningsvården, att återvända. Dessutom skulle 
Nacka BB kunna vara s k barnmorskestyrt. 

Läget för kvinnor som ska föda i Stockholmsregionen är mycket oroande. Många hänvisas till 
sjukhus i andra län och städer. Ingen kvinna ska behöva vara rädd inför sin förlossning eller 
under förlossningen och ha en god eftervård! Det är dags att vi socialdemokrater tar krisen inom 
förlossningsvården på största allvar genom att prioritera kvinnovården regionalt, vilket även 
betyder lokalt. 

Vi förstår att befintliga och centrala förlossningsavdelningar behöver akut stöttning, men vi 
vädjar att regionen ser över hur vi på lång sikt kan utveckla en förlossningsvård där födande likväl 
som personalen slipper pendla längre sträckor. En förlossningsvård med lokal och trygg 
anknytning genom att återetablera fullvärdiga BB med fullvärdig akutsjukvård. Vi märker ett 
otroligt starkt stöd för återetablering av Nacka BB bland medborgare och väljare i Nacka och 
närliggande kranskommuner. 

Därför yrkar vi återigen på mot bakgrund av ovanstående att distriktskongressen beslutar: 
• att partidistriktet verkar för att Regionen utvecklar Nacka sjukhus genom nyetablering av

ett fullvärdigt BB med fullvärdig ansluten akutsjukvård.

S-Kvinnors-styrelse tillsammans med Sicklaöns S-förenings styrelse i Nacka arbetarkommun

AK-styrelsens yttrande till motion ”En bättre förlossningsvård i Region Stockholms sydöstra 
del”: 
Styrelsens föredragande: Andreas Andersson 
Den välskrivna motionen tar upp en av de viktigaste frågorna i vår region i dagens läge. 
Situationen inom förlossningsvården är minst sagt synnerligen allvarlig och det finns risk för att 
den försämras ännu mer. Nacka AK och S-kvinnor har under många år drivit denna fråga, en 
nästan likadan motion har antagits inför de senaste två årens distriktskongresser, och läget är 
oförändrat. 
Arbetarekommunens styrelse föreslår därför medlemsmötet besluta: 
att anta motionen som arbetarekommunens egen." 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2 En bättre förlossningsvård i Region 
Stockholms sydöstra del 
Föredragande: Tove Sander tove.sander@telia.com  

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens oro över situationen inom förlossningsvården i 
Region Stockholm. En trygg och säker förlossningsvård är en högt prioriterad fråga för 
socialdemokraterna i Region Stockholm. Vårt S-ledda styre har därför i vår första budget för 
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Region Stockholm sedan 2006 presenterat både ekonomiska satsningar på förlossningsvården 
och utredningsförslag för att säkerställa en mer sammanhållen kvinnosjukvård. 
Den främsta utmaningen inom förlossningsvården är att rekrytera och behålla personal. Det 
saknas i grunden inte vårdplatser, utan personal som vill och framför allt orkar bemanna dem. 
Distriktsstyrelsen menar att en ny personalpolitik för Region Stockholm, med ett inlyssnande 
ledarskap måste ha högsta fokus. 

Regionfullmäktige beslutade 2021 om det så kallade åttapunktsprogrammet för framtidens 
förlossningsvård. Det innebär bland annat en utveckling mot arbetssätt som möjliggör en 
barnmorska per födande i aktiv fas och tydliga kompetens- och karriärmodeller. 
Regionfullmäktige beslutade också om utökade anslag för förlossningsvården om totalt 555,5 
miljoner kronor under 2022-2025. En satsning som ytterligare förstärks under 2023. 
Parallellt med införandet av programmet pågår förberedelser inför öppnandet av en ny 
förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus under våren 2023. Det innebär, i kombination med 
sjunkande förlossningstal, att Region Stockholm i sin plan för kapacitet nu ser ett överskott inom 
förlossningsvården. Det är viktigt med en ytterligare förlossningsmottagning i Region Stockholm, 
men detta skapar samtidigt utmaningar med att behålla personal vid övriga mottagningar på våra 
akutsjukhus samt BB Stockholm. Aktiva insatser behöver fortsätta för att förbättra tillgänglighet, 
arbetsmiljö och bemanning. 

Samtidigt görs fler viktiga satsningar på en tryggare förlossningsvård. Vi vill se en sammanhållen 
vårdkedja skapas som ska hålla ihop mödra-, förlossnings- och eftervård samt ultraljud, vilket ger 
blivande föräldrar kontinuitet. Vi vill även inför en garanti om en barnmorska per födande för att 
skapa kontinuitet och en trygg förlossningsupplevelse. Varje barnmorskemottagning ska ha ett 
samverkansavtal med minst en förlossningsklinik. 

Dessutom vill vi att eftervården ska utvidgas så att kontroller hos både barnmorska och 
fysioterapeut efter förlossning blir norm. Alla ska ha tillgång till kurativa samtal för att bearbeta 
sin förlossningsupplevelse och för att psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar ska kunna fångas upp. 
En kontaktbarnmorska ska inrättas inom eftervården som en sammanhållande funktion för 
vården av förlossningsskador i syfte att dessa ska minska. Utbildningsinsatserna för att förhindra 
förlossningsskador ska utökas. 

Vi socialdemokrater är mycket angelägna om att skapa en trygg och jämlik förlossningsvård för 
alla blivande föräldrar i hela regionen. Motionären yrkar på att öppna fler 
förlossningsmottagningar vid lokala sjukhus som i sin tur ska utvecklas till akutsjukhus. Förslaget 
har ett gott syfte men vi tror mer på förstärkningar av de befintliga mottagningarna genom t ex 
bättre arbetsvillkor för barnmorskor och undersköterskor. Vi vill skapa större möjligheter för 
vårdpersonalen att använda sin kompetens och de arbetssätt som skapar en trygg och 
evidensbaserad förlossningsvård. Mer personal ska vilja stanna kvar inom vården och vara med 
och utveckla den. Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ser vi även behovet av att 
förlossningsmottagningarna i regionen ligger i anslutning till akutsjukhus med den främsta 
specialistkunskapen inom kvinno- och barnsjukvård. Att upprätthålla den specialistkompetensen 
är ett mycket stort uppdrag som omfattar såväl utbildning som andra 
kompetensförsörjningsfrågor. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå motionen 
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Sjukvård 3 - En differentierad förlossningsvård, på riktigt! - 
Österåker 
År efter år kommer rapporterna om bristen på barnmorskor och födandes känsla av otrygghet i 
förlossningsvården. Rätt patient på rätt vårdnivå är ett mantra som används för att patienterna 
inom den somatiska vården ska söka sjukvård på rätt vårdnivå. Detta borde självklart gälla inom 
förlossningsvården där vi genom vetenskaplig evidens vet att födande som vårdas på en vårdnivå 
som inte är medicinskt motiverad utsätts för omotiverade interventioner som i sin tur leder till 
komplikationer och vårdskador som hade kunnat undvikas. 

Det talas ofta om att det är livsfarligt att föda barn utanför ett akutsjukhus, att det är farligt att 
föda hemma etc. Den vetenskapliga evidens som finns tillgänglig inom området talar dock sitt 
tydliga språk, för en frisk födande, välmående barn med en förväntad normal förlossning är det 
säkraste stället att föda på, den plats där risk för onödiga interventioner är som minst och där den 
födande känner sig trygg. Vilket skulle kunna vara i hemmet med närvarande barnmorskor, på en 
barnmorskeledd enhet i anslutning till eller utanför akutsjukhuset. Akutsjukhusets resurser ska 
användas där de behövs och en födande som vill föda på akutsjukhuset ska ges möjlighet att göra 
det. 

Barnmorskor ska självständigt handlägga den normala graviditeten och förlossningen, för at göra 
det krävs en arbetsmiljö där barnmorskan ges möjlighet att till 100% skapa en trygg atmosfär där 
oxytocinet får flöda fritt, vilket främjar det fysiologiska förlossningsförloppet och minskar 
behovet av värkförstärkande dropp och andra interventioner som ska driva förlossningen framåt. 
Barnmorskor som lämnar sina tjänster i regionerna gör det ofta med motiveringen att man inte 
får arbeta som barnmorska utan en obstetrisk sjuksköterska. 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Österåker 
• Att Socialdemokraterna i region Stockholm säkerställer att SpeSak obstetrik består av

både barnmorska och läkare.

• Att Socialdemokraterna i region Stockholm verkar för att födevården differentieras för att
skapa en som inte övermedikaliseras och som främjar det fysiologiska födandet och
möter den födandes önskemål.

För Socialdemokraterna i Österåker 

Sofia Almgren 
Österåkers arbetarekommun står bakom motionen som antogs på medlemsmötet den 10/12-
2022" 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3 En differentierad förlossningsvård, på riktigt! 
Föredragande: Tove Sander 

Distriktsstyrelsen tackar för denna angelägna motion om förlossningsvården i Region Stockholm. 
För första gången på 16 år styrs Region Stockholm av en budget som vi socialdemokrater har lett 
framtagandet av. En budget som innehåller flera viktiga satsningar på förlossningsvården. Därtill 
fastslår Mittenkoalitionens politiska plattform för mandatperioden flera viktiga insatser för att 
både förbättra arbetsmiljön för personalen och tryggheten för blivande föräldrar. 
För att stärka barnmorskornas roll i förlossningsvården vill Mittenkoalitionen se 
barnmorskeledda enheter på dagens förlossningskliniker i tät dialog med verksamheterna. 
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Blivande föräldrar ska kunna lita på att få en trygg förlossning. Därför gör Mittenkoalitionen en 
kraftig satsning på 10 mkr för att fler ska kunna ta del av Min barnmorska. Genom en nästan 
fördubblad ersättning kommer fler blivande föräldrar kunna träffa samma barnmorska under hela 
graviditeten. Därtill kommer fler föräldrar ges möjlighet till hemförlossning. Idag har Min 
Barnmorska en kö av kvinnor som önskar få vård inom modellen och effekterna av projektet har 
rönt stor nationell uppmärksamhet där ett flertal Regioner ligger i uppstartsfas. 
Mycket handlar om att skapa en bättre arbetsmiljö för barnmorskor för att locka tillbaka fler till 
förlossningsvården. Där visar också flera undersökningar att just möjligheten att jobba med hela 
vårdkedjan under förlossningen. Det har varit förhållandevis lätt att rekrytera barnmorskor till 
Min Barnmorska jämfört med standardvård på Karolinska Sjukhuset. 

En specialsakkunnig läkare, spesak, väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Spesak väljs 
utifrån sitt professionella kunnande. De specialsakkunniga läkarna ingår i ett regionalt 
programområde. Det är inte politikens roll att avgöra denna sammansättning. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 
anse att-sats 2 besvarad 

Sjukvård 4 - Öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatri och 
kommun-regional samverkan - Nacka 
Den psykiska ohälsan ökar bland barn, ungdomar och unga vuxna enligt Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) brister i hanteringen av psykisk 
ohälsa i 20 av 21 regioner, varav Stockholm är en. Flera fall då barn och ungdomar försökt, eller 
tagit, sitt liv i väntan på vård eller inte fått rätt stöd har rapporterats. 

Samhällsfaktorer som tillgång till vård och utbildning, skolans funktion, sociala kontakter samt 
jämlikhet och diskriminering, påverkar barns och ungdomars psykiska hälsa. Vi ser ett ökande 
problem med suicid bland unga vuxna, gängkriminalitet, droganvändning i lägre åldrar, 
hemmasittare i grundskolan, spelmissbruk, ätstörningar, samt fler barn med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer, NPF, som inte får (rätt) stöd. Skolan ställer höga krav på självständighet 
och klasserna är stora. Arbetsmarknaden ställer höga krav på utbildning och kompetens. 
Samverkan mellan kommun och region; BUP, vårdcentral, Socialtjänst och skola samt 
civilsamhället blir allt viktigare och måste utökas och förbättras för att fånga upp dessa individer i 
tid. 

Nacka ligger högt på den kommunala rankingen över niondeklassare som provat eller har 
möjlighet att prova droger. Fisksätra klassas som ett utsatt område av polisen. Grundskolorna i 
Nacka har ett ökande antal hemmasittare, många pga. psykisk ohälsa, och en ökande andel elever 
som inte klarar grundskolan- hälften med lång frånvaro (varav 90% har NPF). 

Första linjen, som tar emot vid mild till måttlig psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, har 
endast två mottagningar med barnpsykolog i Nacka; Boo Vårdcentral, Horisont, och 
Familjeläkarna i Saltsjöbaden. Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP, har endast en 
mottagning, och den har långa köer. Många remisser från VC och Barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningar, BUMM till BUP avslås med hänvisning till första linjen- som bara hanterar mild 
psykisk ohälsa och hänvisar tillbaka till BUP. Mellanvården BUP avslår remisser i än högre grad 
och anger att man endast hanterar akuta suicidfall. Barn och ungdomar faller mellan stolarna. Det 
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saknas effektiva metoder för att i tid ta emot och nå barn och ungdomar med psykisk ohälsa och 
NPF, särskilt hemmasittare. En tydligare ansvarsfördelning och ökad samverkan mellan VC och 
BUP krävs. 

Regionen har också lagt ett allt större ansvar på ungdomarna att själva söka och tillse sin vård (se 
ex 1177). BUMM och BUP hänvisar till frivillighet från 13 års ålder, vilket är förödande då ålder, 
diagnoser, missbruk m.m. gör det omöjligt att ta ett sådant ansvar för den egna hälsan. Kommun 
och region behöver istället sänka trösklarna och öka den uppsökande verksamheten (Socialtjänst, 
mellanvård etc.) 

I region Stockholm har dessutom Alliansen bestämt att 16 BUP-mottagningar ska bli 9. 
Mottagningar i utsatta områden som till exempel Botkyrka och Rinkeby, med gängkriminalitet, 
utanförskap och hög andel psykisk ohälsa, försvinner. Därmed tappar man lokal förankring och 
möjlighet att bygga förtroende. De lokala mottagningarna behöver behållas. Lokalisering och 
verksamhetsutveckling bör ske i samarbete med Socialtjänst, polis och skola, för ökad 
tillgänglighet och kvalitet. 

Socialtjänst, BUMM, BUP och skolan behöver mer resurser och ökad samverkan för tidigare och 
effektiva insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa som till exempel gemensamma 
metoder för att behålla, och återfå, elever till skolan, satsningar på elevhälsan i förebyggande syfte 
och tvärprofessionella team inom Socialtjänsten. Det behövs ett ökat kommun-regionalt 
samarbete inom förebyggande och uppsökande vård och Socialtjänst; till exempel fler och 
tidigare insatser som SIP- samordnad individuell plan- och mellanvård. 
Det räcker inte att enbart satsa på insatser i skolorna eller vården, då många barn och ungdomar 
med psykisk ohälsa och NPF inte ens kommer dit. 

Styrelsen för Sicklaöns S-förening föreslår kongressen besluta: 
• att uppdra till partidistriktet att verka för ökad samverkan mellan region och kommun

gällande barn- och ungdomars psykiska ohälsa och NPF, såsom Socialtjänst, skola,
elevhälsa, första linjen samt barn och ungdomspsykiatrisk vård.

• att uppdra till partidistriktet att verka för att mer resurser avsätts till BUP för ökad
kapacitet och kvalitet.

• att uppdra till partidistriktet att verka för att lokalisera första linjen och BUP-
mottagningar efter behov och i samverkan, med fokus på utsatta områden.

• att anta motionen som sin egen och överlämna den till länsriksdagsgruppen för att verka i
dess anda.

AK-styrelsens svar till ”Öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatri och kommun-regional 
samverkan”: 
Styrelsens föredragande: Eva Berg Arbro 
Den ökande psykiska ohälsan bland barn, ungdomar och unga vuxna är ett reellt 
samhällsproblem där vi som medborgare och politiker måste agera genom att påverka 
beslutsfattare att tillsätta mer resurser till de olika aktörerna: BUP, BUMM, Socialtjänst och skola. 
Den rådande situationen har varit mer eller mindre densamma under en lång följd av år genom 
Alliansens styre i region Stockholm. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning att vi i Nacka arbetarekommun måste verka för ökade 
resurser och en bättre samverkan mellan de olika aktörerna, såväl som mellan kommun och 
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region. Därutöver instämmer vi i vikten av att arbeta för en lokalisering av dessa mottagningar 
efter behov, inte minst i utsatta områden där dessa mottagningar nu riskerar att försvinna. 

Arbetarekommunens styrelse föreslår därför medlemsmötet besluta: 
att anta motionen som arbetarekommunens egen. 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”4 I region Stockholm har dessutom Alliansen 
bestämt att 16 BUP-mottagningar ska bli 9.” 
Föredragande: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se 

Distriktsstyrelsen delar andemeningen i motionen. Region Stockholm ska erbjuda en barn- och 
ungdomspsykiatri som är tillgänglig för alla som behöver – oavsett var i länet man bor. Det är 
också av yttersta vikt att hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten har ett gott och nära 
samarbete för barnens bästa. Region Stockholm ska ha ett aktivt samarbete inom de arenor och 
forum som finns för detta. 

Socialdemokraterna, tillsammans med koalitionspartierna Centerpartiet och Miljöpartiet, arbetar 
för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin för att korta väntetider och höja kvaliteten. 
Förutom resurser handlar det om att etablera en möjlighet för mottagningarna att ha filialer som 
placeras på annat geografiskt ställe än huvudmottagningen. Första linjen-uppdraget ingår också i 
husläkarmottagningarnas uppdrag, och vi i den styrande koalitionen är kritisk till att primärvården 
underfinansierats och givits för dåliga villkor att verka i exempelvis utsatta områden. I årets 
budget höjer vi anslagen till primärvården och arbetar med att göra villkoren mer rättvisa. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Besvara att-sats 1-4 

Sjukvård 5 - Motion om den psykiatrins framtida utveckling - 
Nacka 
Den svenska psykiatrin har stora problem. Många patienter är missnöjda med den vård de 
erbjuds, och känner sig ofta missförstådda, och får inte tillgång till en för dem meningsfull vård. 
Även många anhöriga och familjer ställs utan inflytande och känner sig övergivna av psykiatrin. 
Trots vad som kallats ”framsteg” har psykiska problem ökat, inte minskat under ett stort antal år. 
Man har under många år dessutom talat om behovet av resursökning till psykiatrin. 

Tvärt emot vad många tror finns idag mycket svaga genetiska samband och inga biologiska 
markörer i exempelvis blodprov, för någon av de psykiatriska åkommor man vanligtvis talar om. 
Detta trots att man inom biologisk tradition sökt efter detta sedan många decennier. 

En stor del av forskningen sker med finansiering från läkemedelsföretag, vars resultat ofta skiljer 
sig från resultat från oberoende forskning. Det finns en allt mer omfattande forskning som utgår 
från psykologiska och sociala frågeställningar, som visar resultat i paritet med eller bättre än 
gängse psykiatrisk forskning. 

Det behövs ett rejält omtag för att möjliggöra en fungerande psykiatri. 

Oberoende forskning pekar på att problemet med ”det psykiska”, och därmed människors 
psykiska problem, inte kan lösas eller ens på ett meningsfullt sätt angripas, utan att ta likvärdig 
hänsyn till alla de tre enskilda faktorer som man brukar tala om som bakomliggande orsaker till 
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såväl uppkomst, vidmakthållande som lösning av psykiska problem, nämligen: sociala (inkl. skola 
och socialvård), psykologiska (inkl. psykoterapi av olika slag) medicinska (inkl. farmaka), 
 
Vi bör ha en psykiatri som har till uppgift att använda och värdera erfarenheter från alla dessa tre 
forsknings-inriktningar på ett jämbördigt sätt, så att psykologiska och sociala aspekter hanteras på 
ett jämbördigt sätt med de medicinska/biologiska faktorerna. 
 
Det är sedan länge känt att majoriteten av psykiatriska patienter önskar möjlighet att på ett seriöst 
sätt tala med någon inom psykiatrin om sina problem och sin livssituation. (Detta är inget 
nödvändigtvis att betrakta som psykoterapi, men utesluter inte psykoterapi). Även anhöriga och 
familjer önskar ofta få stöd och hjälp från psykiatrin. 
 
I Norge är det numera förbjudet att tvångs-medicinera patienter de första 10 dagarna då någon är 
tvångsintagen för observation. I Norge är även lagstadgat att patienter inom psykiatrin 
tillförsäkras rätten till professionellt övervakad nedtrappning/utsättning av insatta läkemedel, om 
och när man så önskar. (Den forskning som industrin gjort har i stort underlåtit att forska om hur 
och när medicinering bör avslutas). 
 
Jag föreslår därför kongressen besluta: 

• att uppdra till partidistriktet att verka för att psykiatrin ska ta jämbördig hänsyn till och 
värdera forskning och metoder som grundar sig på olika teoretiska modeller. 

• att uppdra till partidistriktet att verka för att dessa tre olika synsätt blir använda i den 
kliniska vardagen. 

• att uppdra till partidistriktet att verka för att det i Sverige ska utredas behovet av lagar för 
att stärka den enskilde patienten rätt att själv ha större reellt inflytande över sin 
behandling. 

• att uppdra till partidistriktet att möjliggöra besök inom psykiatrin för rådfrågning och 
konsultation utan krav på av att det genast eller snarast fastslås en specifik diagnos. 

• att verka för att man inom psykiatrin kan främja att psykologiska och sociala aspekter ges 
likvärdigt utrymme med de biologiska aspekterna. 

• att verka för att den framtida psykiatrins arbetssätt (åter?) utreds för att möjliggöra ökad 
medverkan från patienter och anhöriga, och ökat inflytande på utformningen av sina egen 
vård. 

• att anta motionen som sin egen och överlämna den till länsriksdagsgruppen för att verka i 
dess anda. 

 
Kent Olofsson 
Sicklaöns S-förening 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”5 Motion om den framtida psykiatrins 
utveckling” 
Föredragande: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se 
Distriktsstyrelsen menar att politiken inte bör styra forskningen – eller hur psykiatrin tillgodogör 
sig befintlig forskning – på det sätt som föreslås i motionen. Även om syftet vore gott skulle det 
sända en farlig signal. Vetenskapen måste vara fri att söka medicinska, psykologiska och sociala 
framsteg men självklart enligt god vetenskaplig sed. Inte heller bör politiken styra över innehållet i 
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kliniska riktlinjer som hälso- och sjukvårdens personal arbetar efter. För detta finns etablerade 
arbetssätt som utgår från nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och från vårdprogram framtagna 
av exempelvis regionernas kunskapsenheter och från professionernas specialistföreningar. Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, är behjälpligt med utvärdering av 
forskning. 
Däremot ska psykiatrin, liksom all annan hälso- och sjukvård, följa patientlagens krav med de 
rättigheter som patienterna har till delaktighet. 
När det gäller frågan om rådgivning och konsultation av psykiatrin så finns det möjlighet till 
egenanmälan/egenremiss. Då blir du som patient antingen kallad eller hänvisad till en annan 
vårdgivare. Det bör vara vården, inte politiken, som bedömer vårdbehovet samt om en diagnos 
bör ställas och i så fall vilken och när i utredningen. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Avslå att-satserna 1–7 

Sjukvård 6 - Kolla kolesterolet hos alla! - Vallentuna 
De flesta personer med förhöjt kolesterolvärde har det sannolikt genom en kombination av arv 
och levnadsvanor. Men för cirka 5% är det enbart en ärftlig sjukdom. Den heter 
hyperkolesterolemi, förkortat FH. 
Det innebär att närmare 50 000 svenskar beräknas ha FH, vilket innebär att sjukdomen är lika 
vanlig som typ 1-diabetes. Sjukdomen är en genetisk defekt, vilket ger förhöjda värden av det 
skadliga LDL-kolesterolet i blodet redan från födseln. En av 200 personer har denna genetiska 
skada vilket gör att ”båtarna” i blodet som forslar runt LDL, de ”läcker” från dag ett. Personer 
med FH har också bara hälften av fungerande receptorer som tar hand om det dåliga kolesterolet. 
Det innebär att LDL-kolesterolet som cirkulerar i blodet lagras in i blodkärlens väggar, så kallad 
åderförkalkning. Sen kan det lossna plack från väggarna som ger stroke eller hjärtinfarkt. Det är 
viktigt att börja medicinera så tidigt som möjligt, gärna från två års ålder. Idag finns ett 
Fabianregister på Karolinska sjukhuset som kartlägger och kaskadscreenar personers släkt, det är 
viktigt då det är 50 % ärftlighet vad gäller denna sjukdom. Det är en heterozygot sjukdom om 
den ärvs av en förälder, om den ärvs av båda heter det homozygot. Hjärt-kärlsjukdom kostar inte 
bara liv och lidande utan även stora summor pengar. På ett år uppgår kostnaden för samhället till 
hela 60,2 miljarder kronor (2021) – motsvarande närmare 6 000 kronor per invånare i Sverige. 
Det visar en ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden 

Vad innebär det att ha FH? Det innebär ökad risk för att som ung insjukna i kranskärlssjukdom, 
det vill säga hjärtinfarkt och kärlkramp. En del män har insjuknat i kranskärlssjukdom redan vid 
40-50 års ålder och hälften av kvinnorna 55-60 års ålder. En person med FH kan vara smal, äta
bra, ickerökare och vällevnadsmänniska i övrigt. Det hjälper inte om du har FH. Långsamt och
säkert lagras blodådrorna fulla med avlagringar och du riskerar för tidig död, stroke och
hjärtinfarkt.

Vad hjälper och förebygger? Att ta reda på vilka som har den ärftliga varianten av denna 
kolesterolsjukdom genom ett enkelt blodprov för cirka 10 kronor!! Detta kan spara så mycket 
lidande för den enskilde, dennes släktingar och samhället i stort. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen att besluta: 
• att Socialdemokraterna ska verka för att införa screening i form av generell

blodprovstagning för att påbörja tidig upptäckt av FH inom befolkningen.

• att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda.
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Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 6 Kolla kolesterolet hos alla! 
Föredragande: Daniel Larson daniel.larson.1968@gmail.com 

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för motionen, vilken lyfter en viktig fråga. 
Familjär hyperkolesterolemi är en av de vanligaste genetiska hjärt-kärlsjukdomarna i Sverige. 
Hälso- och sjukvården behöver därför i större utsträckning än i dag uppmärksamma tecken på 
familjär hyperkolesterolemi. Vanliga tecken är kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller 
LDL-kolesterol, till exempel hos unga eller svårbehandlade personer. 

Diagnos ställs med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test. För att 
tidigt identifiera eventuell ärftlig sjukdom hos familjemedlemmar till personer med säkerställd 
genetisk hjärt-kärlsjukdom är det viktigt att fortsatt erbjuda kliniska eller genetiska 
undersökningar av dessa personer. Enligt Socialstyrelsen är kaskadtestning lämplig som metod 
för att identifiera flera olika tillstånd, såsom familjär hyperkolesterolemi, familjära 
kardiomyopatier och jonkanalsjukdomar (som orsakar rytmrubbningar såsom långt QT-syndrom) 
samt familjär aortasjukdom (till exempel thorakala aortaaneurysm och aortadissektioner). 

Primärvården har en viktig roll när det gäller att upptäcka och diagnostisera hjärt-kärlsjukdomar. I 
primärvården utförs också en omfattande del av den långsiktiga behandlingen, 
sekundärpreventionen och rehabiliteringen av patienter med hjärt-kärlsjukdom. Flera 
rekommendationer i Socialstyrelsens riktlinjer för hjärt- och kärlsjukvård är av särskilt intresse för 
primärvården, dels för att kunna erbjuda rekommenderade åtgärder, dels för att veta när det är 
aktuellt att remittera patienter vidare för olika specifika åtgärder. För att kunna ta beslut om rätt 
behandling vid rätt tidpunkt till rätt patient behöver bedömningar av patientens behov och 
möjligheter därför allt oftare belysas multidisciplinärt. Multiprofessionella team som består av 
olika specialiteter och professioner är därför viktiga inslag i dagens sjukvård av hjärt- och 
kärlsjukdomar. 

Som motionären lyfter är familjär hyperkolesterolemi en genetisk hjärt-kärlsjukdom med 
autosomalt dominant ärftlighet. Sjukdomen leder till hjärtinfarkt och stroke i betydligt lägre åldrar 
än hos personer som inte har familjär hyperkolesterolemi och får hjärtinfarkt. Ungefär hälften av 
männen med sjukdomen får hjärtinfarkt före 50 års ålder och hälften av kvinnorna före 60 års 
ålder. Effektiv behandling finns dock i form av läkemedel som sänker kolesterolnivåerna i blodet. 

Gemensamt för genetiska hjärt-kärlsjukdomar är att en stor andel av dem som har dessa 
sjukdomar är unga och i övrigt friska personer, och plötslig död kan vara den första 
manifestationen. För alla dessa sjukdomar finns, när de väl har upptäckts, etablerade program för 
vidare diagnostik, behandling och uppföljning. Tidig upptäckt och vidare diagnostisering innebär 
att personer med genetisk hjärt-kärlsjukdom kan erbjudas behandling och preventiva åtgärder, till 
exempel för att förebygga plötslig död eller hejda att sjukdomen utvecklas. 

Att genetiska hjärt-kärlsjukdomar är underdiagnostiserade i Sverige i dag beror bland annat på att 
det saknas en samlad strategi för att identifiera och utreda personer med dessa tillstånd. En 
strategi är den i motionen omnämnda kaskadtestningen. Det innebär att hälso- och sjukvården 
med hjälp av kliniska eller genetiska tester genomför en släktutredning utifrån en person med 
känd genetisk hjärt-kärlsjukdom. Handläggningen är multidisciplinär med specialistkunskaper 
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inom bland annat klinisk genetik, kardiologi, barnkardiologi och elektrofysiologi. Dessa 
kompetenser kan med fördel samlas vid mottagningar för kardiovaskulär genetik. 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda barn och vuxna, med 
kraftigt förhöjda nivåer av totalkolesterol eller LDL-kolesterol, diagnostik av familjär 
hyperkolesterolemi med hjälp av kliniska undersökningar och familjehistoria eller DNA-test. 
Vidare bör Hälso- och sjukvården erbjuda kaskadtestning med klinisk eller genetisk undersökning 
för att identifiera genetisk hjärt-kärlsjukdom hos förstagradssläktingar till personer med familjär 
hyperkolesterolemi, familjära kardiomyopatier och jonkanalsjukdomar samt familjär 
aortasjukdom. 

Socialstyrelsen har bedömt att rekommendationerna om diagnostik och kaskadtestning av 
familjär hyperkolesterolemi kommer att påverka hälso- och sjukvårdens resursfördelning och 
organisation eftersom det råder en betydande underdiagnostik. Därmed kommer 
rekommendationen troligen leda till att fler personer diagnostiseras med och kaskadtestas för 
familjär hyperkolesterolemi. Socialstyrelsen uppskattar att rekommendationerna skulle kunna 
bidra till att upptäcka och diagnostisera upp till 80 procent av de svenskar som bär på ärftlig 
familjär hyperkolesterolemi. Beräkningarna avser det totala antalet personer som testas, både dem 
som skulle ha testats enligt dagens praxis och dem som kan förväntas tillkomma på grund av 
rekommendationerna. 

Distriktsstyrelsen ställer sig positiv till att screening i form av blodprovstagning för att påbörja 
tidig upptäckt av familjär hyperkolesterolemi inom befolkningen ska kunna erbjudas. Det bör i 
första hand ske via primärvården och är därför en fråga för respektive region att ta ställning till. 
Att uppdra till länsriksdagsgruppen att verka för en generell blodprovstagning förutsätter, om det 
ska bli genomfört, antingen att Socialstyrelsen ska påverkas till att justera sina rekommendationer 
alternativt att Socialdemokraterna ska driva att riksdagen fattar beslut om rekommendationer 
utöver Socialstyrelsens och att erforderliga öronmärkta resurser tillförs till regionerna. Det senare 
vore inte en framkomlig väg, utifrån riksdagens förhållande till Socialstyrelsen som myndighet. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 och att-sats 2 

Sjukvård 7 - Låt tänderna få bli en del av kroppen - Österåker 
Dålig tandstatus hos befolkningen är en av måttstockarna på välfärden och jämlikheten i ett land. 
I många länder går människor öppet med gluggar i tandraden, det är helt enkelt för dyrt att 
åtgärda. Det var tidigare en märklig tanke att vi i Sverige skulle möta vänner och bekanta med 
stora gluggar på våra arbetsplatser och på torg och gata. 

Men det har skett en förändring. Vi får ekonomiskt stöd för tandvård i Sverige, men inte på 
samma sätt som resten av kroppen. 1974 infördes en allmän tandvårdsförsäkring som innebar att 
alla skulle ha rätt till vård på lika villkor med fasta priser. Kostnaden för staten blev med tiden 
hög och egenavgifterna för oss patienter har höjts upprepade gånger från 1980 och framåt. 

1999 infördes en reform som innebar att tandläkarna själva fick sätta priserna. Det är av 
grundläggande vikt att vi säkerställer en god tandhälsa i Sverige. Det handlar både om utseende, 
funktion och allmän hälsa. Och ingen ska behöva mötas på våra arbetsplatser och på torg och 
gata, med stora gluggar i tandraden, för att någon inte har haft ekonomiska möjligheter att 
åtgärda sina tänder. Tänder skapar ojämlikhet. Så ska det inte vara. Det är vårt gemensamma 
intresse att alla skall ha samma möjligheter till tandvård. 
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Med bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Österåker 

• Att Socialdemokraterna i region Stockholm intensifierar arbetet för att tandvård skall bli 
en del av sjukförsäkringen och tänderna skall få vara en del av kroppen. 

 
Mats Lundström 
 
Österåkers arbetarekommun står bakom motionen som antogs på medlemsmötet den 10/12-
2022 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 7 Låt tänderna få bli en del av kroppen 
Föredragande: Daniel Larson daniel.larson.1968@gmail.com 
 
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för motionen, vilken lyfter en viktig fråga. 
Vid partikongressen i november 2021 fattades beslut om politiska riktlinjer, bland annat när det 
gäller Hälso- och sjukvård, att vård ska ges efter behov. 
Efter debatt med stort engagemang från utsedda ombud från Stockholmsregionens båda 
partidistrikt, beslutades att ”det ska tas ytterligare steg för en jämlik tandvård där tandhälsa inte är 
en klassfråga. De ekonomiska trösklarna till tandvården ska sänkas. På längre sikt bör tandvården 
omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens. Tandvårdens resurser måste 
gå till det de är avsedda för”. 
Partiet har att arbeta vidare med verkställande av det beslutet. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse att-sats 1 vara besvarad 
 

Sjukvård 8 - Låt tänderna få bli en del av kroppen - Tyresö 
Dålig tandstatus hos befolkningen är en av måttstockarna på välfärden och jämlikheten i ett land. 
I många länder går människor öppet med gluggar i tandraden, det är helt enkelt för dyrt att 
åtgärda. Det var tidigare en märklig tanke att vi i Sverige skulle möta vänner och bekanta med 
stora gluggar på våra arbetsplatser och på torg och gata. Men det har skett en förändring. 
 
Vi får ekonomiskt stöd för tandvård i Sverige, men inte på samma sätt som resten av kroppen. 
1974 infördes en allmän tandvårdsförsäkring som innebar att alla skulle ha rätt till vård på lika 
villkor med fasta priser. Kostnaden för staten blev med tiden hög och egenavgifterna för oss 
patienter har höjts upprepade gånger från 1980 och framåt. 1999 infördes en reform som innebar 
att tandläkarna själva fick sätta priserna. 
 
Det är av grundläggande vikt att vi säkerställer en god tandhälsa i Sverige. Det handlar både om 
utseende, funktion och allmän hälsa. Och ingen ska behöva mötas på våra arbetsplatser och på 
torg och gata, med stora gluggar i tandraden, för att någon inte har haft ekonomiska möjligheter 
att åtgärda sina tänder. Tänder skapar ojämlikhet. Så ska det inte vara. Det är vårt gemensamma 
intresse att alla skall ha samma möjligheter till tandvård. 
 
Jag föreslår därför 

• att partidistriktet intensifierar arbetet för att tandvård skall bli en del av sjukförsäkringen 
och få vara en del av kroppen. 
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Katarina Helling 

Styrelsens förslag: 
Tandvård ska inte vara en klassfråga. Styrelsen föreslår därför medlemsmötet besluta: 
Att bifalla motionen. 
Medlemsmötets beslut: enligt styrelsens förslag" 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 8 Låt tänderna få bli en del av kroppen 
Föredragande: Daniel Larson daniel.larson.1968@gmail.com 

Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för motionen, vilken lyfter en viktig fråga. 
Vid partikongressen i november 2021 fattades beslut om politiska riktlinjer, bland annat när det 
gäller Hälso- och sjukvård, att vård ska ges efter behov. 
Efter debatt med stort engagemang från utsedda ombud från Stockholms läns partidistrikt, 
beslutades att ”det ska tas ytterligare steg för en jämlik tandvård där tandhälsa inte är en 
klassfråga. De ekonomiska trösklarna till tandvården ska sänkas. På längre sikt bör tandvården 
omfattas av ett högkostnadsskydd liknande hälso- och sjukvårdens. Tandvårdens resurser måste 
gå till det de är avsedda för”. 
Partiet har att arbeta vidare med verkställande av det beslutet. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse att-sats 1 vara besvarad. 

Sjukvård 9 - Bröstcancer tar inte paus! - Vallentuna 
Den har inte någon ålder för att låta kvinnor/ våra mammor/ våra systrar slippa undan cancer i 
brösten. Var femte kvinna som får bröstcancer är äldre än 74 år. Medellivslängden på kvinnor är 
84 år idag. Efter 74 års ålder måste du själv begära en remiss från vårdcentralen och själv bekosta 
mammografin. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden. 80% 
av kvinnorna är över 50 år när dom får sin diagnos. Frågan kan diskuteras; Vad är orsaken till att 
åldersgränsen går vid 74 år? För att kvinnor över 74 år är mindre värda än andra yngre personer? 
Är behandlingen så ansträngande så kvinnor som är äldre inte orkar med den? Är det en fråga om 
Älderism? 

Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen att besluta 
• att Socialdemokraterna ska verka för att utreda möjligheten samt verka för att införa

screening/ mammografi för kvinnor över 74 år.

• att Socialdemokraterna ska verka för att utreda varför åldern är satt till 74 år.

• att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda.

Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”9 Bröstcancer tar inte paus” 
Föredragande: Aida Hadzialic aida.hadzialic@sll.se 
Distriktsstyrelsen menar att frågan om vem som ska rekommenderas screening inte bör avgöras 
av oss politiker utan av bästa tillgängliga kunskap. I Sverige är det Socialstyrelsen som ger ut 
riktlinjer om screening. Socialstyrelsen grundar bland annat sin bedömning på om nyttan 
överväger riskerna. Det handlar till exempel om att inte överdiagnostisera ett tillstånd och därmed 
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i onödan utsätta människor för omfattande och ibland riskfylld behandling. Det måste kunna 
visas att screening leder till minskad risk för dödsfall, lidande och sjukdom. Beslut om screening 
kräver ett mycket stort antal medicinska överväganden. Politikens uppgift är inte att överpröva 
dessa – utan att se till att resurser finns på plats för att införa de insatser som rekommenderas. 
 
När Socialstyrelsen 2014 beslutade att rekommendera regelbunden mammografi för kvinnor 
mellan 40 och 74 år så gjordes det med den då bästa tillgängliga kunskapen. Precis som 
motionären är inne på kan kunskapsläget utvecklas med tiden. För närvarande utreder 
Socialstyrelsen därför den övre åldersgränsen för rekommendation om bröstcancerscreening. 
Utredningen väntas vara klar under våren i år. Det socialdemokratiska partiet bör avvakta 
resultatet av densamma. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Besvara att-satserna 1–3 
 

Sjukvård 10 - Brist på vårdpersonal är ett hot mot den svenska 
välfärden - Botkyrka 
Många kommuner utanför storstadsregionerna lider idag av en mycket allvarlig brist på 
kompetent arbetskraft. Men även i storstadsregionerna ökar problemen och Stockholmsregionen 
är inget undantag. Även vi har vårdplatser som inte kan öppnas för det saknas personal, det fattas 
specialister inom flera områden etc. 
 
Efterfrågan på vård ökar i takt med den snabbt växande äldre befolkningen. Men det är inte bara 
de som behöver vård som blir äldre. En växande andel av landets läkare och sjuksköterskor 
börjar närma sig pensionsåldern. För att ekvationen ska gå ihop behöver en majoritet av dagens 
ungdomar välja en vårdutbildning. Av lätt förståliga skäl kommer så inte att bli fallet. Att kunna 
rekrytera, behålla och vidareutbilda arbetskraft inom hälso-och sjukvården kommer vara en stor 
utmaning för landets kommuner och regioner. Löser vi inte problemen så är den välfärd som vi 
känner idag och tar för given allvarligt hotad. 
 
Att vård ges efter behov och utformas så att den som är allvarligt sjuk prioriteras är helt 
avgörande för att resurserna ska räcka till. Den inriktningen som den nya majoritet i Region 
Stockholm valt är ett stort steg i rätt riktning. Men mer behöver göras. Region Stockholm har 
som exempel varit mycket dåliga på att behålla den äldre ofta högt specialiserade vårdpersonalen. 
Medan andra regioner antingen låter den äldre arbetskraften ha kvar sina anställningar så länge 
man själv orkar och kan alternativt inrättar nya tillsvidareanställningar som bättre svarar mot den 
anställdes önskemål, så erbjuder Region Stockholm om regel enbart timanställningar. Vid behov 
av nedskärningar avslutas timanställningarna vilket får som följd att den uppsagde lämnar 
arbetslivet. 
 
Vi behöver sannolikt också rekrytera arbetskraft från andra länder för att ekvationen ska gå ihop. 
Detta kommer att kräva lång framförhållning då det tar tid att lära sig svenska och få en 
utbildning som motsvarar svensk standard. Befolkningen i hela Västvärlden åldras vilket kommer 
att bidra till att det uppstår konkurrans om vårdpersonalen. Med de stämningar som råder idag är 
det sannolikt politiskt omöjligt att driva frågan, men den dag det går upp för en majoritet av 
befolkningen att valet inte står mellan en svensk kontra en utrikes född läkare utan om vård ska 
kunna erbjudas över huvud taget lär opinionen svänga. 
 
Jag föreslår: 
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• att Region Stockholms vidtar åtgärder så att fler kan jobbar kvar efter att man fyllt 69 år. 

• att Region Stockholm förbereder sig för att i en framtid kunna rekrytera arbetskraft från andra 
länder. 

 
Tullinge den 12 november 2022 
Aina Johnsson 
 
Tullinge Socialdemokratiska förening behandlade motionen vid medlemsmöte den 16 november 
2022 och beslutade att ställa sig bakom motionen och anta den som sin egen. 
Socialdemokraterna i Botkyrka behandlade motionen vid medlemsmöte den 3 december 2022 
och beslutade att ställa sig bakom motionen och anta den som sin egen." 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10 Brist på vårdpersonal är ett hot mot den 
svenska välfärden. 
Föredragande: Daniel Larson daniel.larson.1968@gmail.com 
 
Distriktsstyrelsen vill tacka motionären för en motion som lyfter en viktig fråga. 
Personal- och kompetensförsörjning, att hitta och behålla rätt kompetens, är välfärdens största 
utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen. Men det 
räcker inte att enbart rekrytera fler, utöver detta behövs nya arbetssätt och att tillvarata och 
utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. Det behövs många nya medarbetare i 
kommuner och regioner kommande tio år, så även inom Region Stockholm. 
 
Erfarna medarbetare har värdefull kompetens och i takt med att medellivslängden ökar kan även 
arbetslivet förlängas. Med fler år i yrkeslivet ökar välfärdens möjligheter att möta 
kompetensutmaningen. Många medarbetare både kan och vill jobba längre. Det är allt fler som 
väljer att arbeta kvar, eller kommer tillbaka till arbetsplatsen efter pensionering. 
 
Rätten att ha kvar sin anställning höjdes vid årsskiftet från 68 till 69 år. Det påverkar också de 
särskilda reglerna för uppsägningstid och företrädesrätt som också höjs till 69 år, samt gränsen 
för när tidsbegränsade anställningar inte längre övergår i tillsvidareanställningar. 
Region Stockholms attityd till erfarna medarbetare är central för medarbetarnas förutsättningar 
och vilja att arbeta vidare. Det är viktigt att ta tillvara kompetens och erfarenhet för att öka 
möjligheten att förlänga arbetslivet. Det kan uppnås genom att tidigt signalera att medarbetare 
som närmar sig pensionsålder är en viktig resurs. 
 
Ett förlängt arbetsliv förutsätter att ålder beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, oavsett om 
det gäller yngre eller äldre medarbetare. Ett livslångt lärande med möjlighet att utbilda och 
fortbilda sig är också viktigt för att förlänga arbetslivet. Bra arbetsmiljö och återhämtning 
underlättar för medarbetare att arbeta lite längre. Exempelvis kan möjlighet att arbeta deltid och 
ta ut en del av pensionen vara ett sätt att orka och vilja arbeta längre. 
 
Kopplat till arbetet kring att seniorer ska kunna arbeta längre finns områden för förändringar 
som behöver utredas och fyllas med konkreta förslag och prioriteringar. Det handlar i första hand 
om organisationskultur, ledarskap, kompetensutveckling, attityd till äldres kompetens, hälsa och 
arbetsmiljö, friskfaktorer, löner, avtal, förmåner, samt generella och individuella anpassningar. 
 
Frågan om att arbeta längre belyser en ojämnställd och ojämlik arbetsmarknad. Studier visar att 
en hög andel medarbetare inom kvinnodominerande branscher såsom förskola, äldreomsorg och 
sjukvård önskar gå i pension före 65 års ålder. Alltför många tvingas till detta, eller att gå ner i 
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arbetstid, på grund av att de helt enkelt inte orkar arbeta heltid tills dess att de fyller 65 år. Viljan 
att i stället förlänga arbetslivet är vanligare bland högutbildade män, med god hälsa och inom 
vissa branscher och verksamheter, inom välfärden kan nämnas gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 
Vanliga skäl för att gå i tidig pension anges ofta vara önskan om mer fritid, att hälsan kräver det 
och att arbetet har blivit för krävande och tungt. Vanliga skäl för att förlänga arbetslivet anges 
ofta vara högre pensionsinkomst, att man tycker om sitt arbete och vill ägna sig åt det så länge 
man kan, samt den dagliga kontakten med arbetskamrater, att arbetet ger livet innehåll och 
mening. 
 
När äldre medarbetare bestämmer sig för att lämna arbetslivet – eller att stanna kvar – beror det 
alltså inte bara på hur pensionssystemet ser ut. Det handlar också om ifall de vill och kan fortsätta 
arbeta. Trivsel och uppskattning på arbetsplatsen spelar stor roll, liksom att klara av den fysiska 
och psykiska belastningen. Vi lever allt längre samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder 
minskar. För att klara personal- och kompetensförsörjningen inom Region Stockholms 
verksamheter, skulle fler behöva jobba längre än i dag. 
 
Att se och ta tillvara kompetens hos personer som invandrat till Sverige är en ytterligare nyckel 
för välfärdens arbetsgivare att klara kompetensförsörjningen, idag och framöver. Region 
Stockholm kan i arbetet med att få rätt kompetens på rätt plats, samtidigt bidra till integration på 
arbetsmarknaden. 
 
Beroende på vilka yrkesgrupper och verksamheter det rör sig om finns olika utmaningar att 
hantera för att ta tillvara på kompetens hos personer som är nya på svensk arbetsmarknad. En 
avgörande fråga, för att säkerställa patientsäkerheten och en god vård och anställningsbarhet, 
handlar om att stötta vårdpersonal som har bristande kunskaper i det svenska språket. 
Jobbspår och snabbspår för nyanlända syftar till att effektivisera vägarna till jobb så att människor 
snabbare kan börja arbeta i Sverige och se till att arbetsgivarna får rätt kompetens. 
Lokala jobbspår kan tas fram inom ramen för DUA (Delegationen för unga och nyanlända till 
arbete). Dessa jobbspår ska utgå ifrån arbetsgivarens kompetensbehov och består ofta av 
arbetsmarknadsutbildningar, sfi och praktik. De lokala jobbspåren kan riktas till nyanlända med 
akademisk utbildning, till exempel läkare. 
 
Det finns även nationella snabbspår. Dessa handlar om att i en sammanhållen process erbjuda 
praktik, språkträning, validering och utbildning för nyanlända med utländsk utbildning och/eller 
yrkeserfarenhet. Snabbspårens mål är att korta tiden från ankomst till arbete, använda 
kompetensen rätt och bidra till kompetensförsörjningen. SKR har tecknat överenskommelser om 
tre snabbspår, bland annat gällande legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. SKR arbetar 
för att effektivisera vägen till jobben för utlandsutbildade med akademisk examen exempelvis 
inom hälso- och sjukvård. Arbetet har skett i samarbete med berörda fackförbund och bland 
annat resulterat i utveckling av konceptet språkombud, en digital introduktionskurs för 
utlandsutbildad personal inom hälso- och sjukvården, kartläggning av legitimationsprocesser för 
utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att Region Stockholm 
uppmärksammar behovet av att lösa personal- och kompetensförsörjningen. Att hitta och behålla 
rätt kompetens är en av regionens största utmaningar. Det som anförs i motionen är i linje med 
det arbete som bedrivs av Region Stockholms nya mittenstyre under ledning av 
Socialdemokraterna. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen besluta att 
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Anse att-sats 1 och att-sats 2 vara besvarade. 
 

Sjukvård 11 - Motion gällande hälso- och sjukvård - Haninge 
Motion gällande hälso- och sjukvård till Stockholm läns Socialdemokratiska 
Distriktårskongress 2023 
 
Den borgerliga ledningen i Region Stockholm har under 16 år utvecklat en marknadsvård vars 
effekter strider mot hälso- och sjukvårdslagens grundprinciper: Människovärdesprincipen 
(vård ska 
ges på lika villkor för hela befolkningen oberoende av personliga egenskaper och funktioner i 
samhället); Behovs- och solidaritetsprincipen (den som har störst behov av vård ska ges 
företräde i vården) och resurseffektivitetsprincipen (hälso- och sjukvård ska bedrivas 
kostnadseffektivt. 
 
Privatisering av den öppna vården (LOV) har gjort att primärvården utan områdesansvar inte 
fungerar och att vårdkedjor splittras så att särskilt patienter med komplicerade sjukdomar 
hamnar ”mellan stolarna” och inte får vård i tid och ofta är vården inte den bästa eftersom 
man hamnat fel. 
 
Majoriteten i regionen har tagit fram ett program för mandatperioden, vilket i stora delar är 
bra. Vi menar dock att det kan förbättras, följande visar på områden det bör ske. 
 
Lagen om valfrihetssystem måste avvecklas och ersättas med ett system som ger demokratisk 
kontroll över vården och med bättre tillgänglighet till vård. I avvaktan på att lagen avvecklas 
av riksdagen bör möjligheterna till vårdval inom öppen specialistvård begränsas i Region 
Stockholm. Regionen bör i stället upphandla privata vårdaktörer med företräde för den 
idéburna vården som komplement till den offentliga vården. På sikt bör en ny lag för 
upphandling av sjukvård skapas, som gör det möjligt att prioritera kvalitet och kontinuitet och 
inte bara pris i upphandlingen för att stärka samverkan mellan privat och offentlig verksamhet 
i vården. Här följer förslag som bör genomföras 
 
• Förstärkning av akutvården med fler vårdplatser och mer resurser till akutmottagningarna. 
Beläggningsgraden för vårdplatser får inte överstiga 90 procent 
• Förstärkning av den områdesbaserade primärvården så att invånare i alla områden i 
Stockholm har tillgång till en fungerande vårdcentral och primärvårdsläkare 
• Närakuter, läkarmottagningar och husläkarjourer etableras utifrån en behovsbedömning och 
i samråd med primärvården. 
• Närsjukhus etableras i regionen, förslagsvis på Södertörn varvid innehåll och storlek med 
mera måste anpassas utifrån lokala förutsättningar. 
• Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP bör knytas nära elevhälsan och elevvården bör byggas 
ut så att alla skolor har en obligatorisk elevhälsa. Det gäller även friskolor. Samarbetet mellan 
BUP, kommunerna, skolan och Region Stockholm utvecklas. Fler mottagningar ska etableras. 
Väntetid om en månad sättas som mål vid BUP. 
• Första linjens psykiatri bör utvecklas. När det gäller specialistvården i psykiatri måste 
kommun och region utveckla samarbetet. Det är särskilt viktigt vid samsjuklighet, som är 
vanlig vid psykisk ohälsa/sjukdom/missbruk, där kontinuitet och tydlighet, vad avser 
vårdansvarig enhet, är av stor betydelse 
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• En nationell samordning av den slutna och öppna specialistvården så att invånare från hela
Sverige och alla delar av Stockholm får samma tillgång till kompetens och vårdplatser när de
blir svårt sjuka
• En bättre organisation för kunskapsutveckling och utbildning av medarbetare i sjukvården
där den splittrade privata vården som försvårar forskning och utbildning ersätts med en
samordnad organisation som främjar kunskap och utbildning.
• Vård som finansieras av privata sjukförsäkringar skall inte hanteras inom den offentliga
vården.
• För att följa och bevaka att de etiska riktlinjerna följs som hälso- och sjukvårdslagen
föreskriver, bör ett etiskt råd etableras på regional nivå bestående av rättrådiga och oväldiga
medlemmar.

Vi föreslår 
att Haninge arbetarekommun antar motionen som sin egen. 
att Distriktskongressen uppdrar till regionfullmäktigegruppen att utreda möjligheterna att 
genomföra punkterna i motionens sista stycke ovan. 
Haninge AK antar motionen som sin egen 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 11 Motion gällande hälso- och sjukvård till 
Stockholm läns Socialdemokratiska Distriktårskongress 2023. 
Distriktsstyrelsens föredragande: Aida Hadzialic 

Distriktsstyrelsen vill inleda med att tacka för en bra och angelägen motion. Efter 16 år av 
moderatstyre i Region Stockholm har nu vi socialdemokrater tagit över makten och då är det 
viktigt att vi har en stark och offensiv reformagenda för att åter säkra vård i tid och vård efter 
behov. Socialdemokraterna i Region Stockholm har tillsammans med koalitionspartierna MP 
och C tagit fram en plattform för mandatperioden som har just en sådan ambition – att 
återinföra en behovsdriven och jämlik hälso- och sjukvård i hela Stockholmsregionen. 

Motionärerna hänvisar till koalitionens beslutade plattform och har ett antal 
förbättringsförslag. Distriktsstyrelsen menar att de förslag som lyfts till största del täcks av 
plattformen och avser härmed att beskriva intentionen bakom skrivningarna mer detaljerat. 
Förstärkning av akutmottagningarna i regionen pågår. Regionens akutsjukhus fick i budget ett 
tillskott på 1 miljard och under årets första månader beslutade vi om ytterligare resurser om 2 
miljarder, bland annat för att öka upp ersättningarna till akutmottagningarna. Nya avtal för 
sjukhusen är under framtagande och ska börja gälla från 1 januari 2024. Vi är överens i 
koalitionen om att ingången för avtalen ska vara att beläggningsgraden ska minska. 

Primärvården fick i budget en kraftigt ökad ersättning och vi har tagit flera steg för att stärka 
vårdcentralernas roll i vårdkedjan. Ett uttalat mål för koalitionens politik är att primärvårdens 
andel av sjukvårdsresurserna ska öka till 25 % år 2030. Bland annat kommer regionen påbörja 
ett arbete med vårdbehovsanalyser för att tydliggöra var behovet av vård är som störst. Vi tar 
även steg på vägen för att öppna vårdcentraler i egen regi, vilket inte gjorts sedan 80-talet. 

Det har under de senaste åren skett stora förändringar i utbudet av vård på kvällar och helger i 
regionen. Närakutsstrukturen som monterades ner efter 2008 har byggts ut igen och för ett par 
år sedan stängde husläkarjourerna och ersattes med att vårdcentralerna gavs möjlighet att 
genom tilläggsuppdrag ha öppet på kvällar och helger. Under året har vi gett regionen i 
uppdrag att utvärdera närakuterna i sin helhet för att se över dess syfte och roll samt lagt 

Sidan 128 av 179



44 

ytterligare ett uppdrag om att utreda hur tillgängligheten för nära vård ska förbättras på 
kvällar och helger med en jämlik geografisk fördelning. 

Utbudet av sjukvård i hela regionen behöver stärkas, särskilt i sydöstra delen av länet. Vi har 
därför lagt ett uppdrag i budget att utreda förutsättningarna för nybyggnation av ett närsjukhus 
i Handen. 
Mittenkoalitionen har tydligt prioriterat BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, bland annat 
genom inrättande av ett nytt psykiatriutskott. tillgängligheten till vården för psykisk hälsa ska 
förbättras genom stärkt vård i första linjen och kortare köer till barn- och ungdomspsykiatrin. 
BUP fick i budgeten en historisk satsning om 80 miljoner kronor och den totala satsningen 
under mandatperioden kommer uppgå till 200 mkr. Första linjens psykiatri för barn och unga 
ska ges möjlighet att prova nya arbetssätt och utveckla en närmare samverkan med elevhälsa, 
skola och socialtjänst. I budget pekar vi ut en tydlig riktning att det under mandatperioden ska 
införas en förstärkt vårdgaranti successivt, som garanterar en vecka till första besök och 30 
dagar till påbörjad behandling. 

Distriktsstyrelsen instämmer i motionärernas skrivningar om behovet av samverkan mellan 
kommun och region inom den specialiserade psykiatrin. På nationell nivå har 
Samsjuklighetsutredningen presenterat sitt slutbetänkande och beredning pågår. Regionen 
följer frågan aktivt. 

Den nationella samordningen inom hälso- och sjukvården är under utveckling. Som ett led i 
det arbetet utser Socialstyrelsen ansvariga för den nationella högspecialiserade vården, vård 
som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i 
landet. Region Stockholm är den region som ansvarar för flest vårdområden i landet. Den nya 
regeringen avser vidare att inrätta en nationell vårdförmedling i statlig regi, just för att öka 
samordningen och avlastningen mellan regionerna. 

Grundhållningen för Socialdemokraterna i Region Stockholm är att alla offentligt finansierade 
vårdgivare ska ha samma krav på sig, oavsett om de är i offentlig eller privat regi. Detta är 
även tydligt beskrivet i Mittenkoalitionens politiska plattform. Vår inriktning är därför i 
huvudsak att ha en tydligare kravställning än tidigare att privata vårdgivare ska delta och 
bidra inom såväl forsknings- som utbildningsuppdraget. 

Det finns en problematik i att privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av regionen, även tar 
emot privatfinansierade patienter. Risker finns för ”dubbla köer” och på flera håll har även 
sådana uppstått, vilket bland annat har framkommit i granskningar. Vad som dock är otydligt 
är vad som ligger inom regionens mandat att reglera, och vad som kräver lagstiftning på 
nationell nivå. Den förra socialdemokratiska regeringen tillsatte en sådan utredning, vilken 
avbröts i princip omgående av Tidöpartierna. Som ett första steg att hantera frågan regionalt 
har vi därför gett regionen i uppdrag att se över juridiska möjligheter till reglering för att 
säkerställa att hälso- och sjukvårdslagen efterlevs i de avtal där vårdgivare enligt LOV, LOU 
och direktavtal tar emot patienter vars vård finansieras av privata sjukvårdsförsäkringar eller 
privat egen finansiering. 

I lagstiftningen för hälso- och sjukvården kommer en rad olika värden och principer till 
uttryck.[1] Det yttersta målet för svensk hälso- och sjukvård är att uppnå en god hälsa för hela 
befolkningen. När resurserna inte räcker för att tillgodose alla behov ska vården prioriteras 
efter etiska principer som riksdagen slagit fast (den så kallade prioriteringsplattformen), vilka 
bland annat anger att den som har störst behov ska ges företräde. Det är den statliga 
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myndigheten Inspektionen för vård och omsorg som har i uppdrag att genom tillsyn och 
tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i 
enlighet med lagar och andra föreskrifter[2]. Vi ser att vår roll i politisk majoritet i regionen är 
att underlätta och skapa förutsättningar för att hälso- och sjukvårdslagen ska efterlevas i hela 
sjukvårdssystemet. Som ett led i det arbetet prioriterar vi ett starkare system för uppföljning 
och kontroll, där vi gett regionen i uppdrag att ta fram skärpta etableringskrav, skärpt 
avtalsuppföljning med ökad medicinsk granskning samt ägarprövning i syfte att motverka 
överetablering och överkonsumtion av vård. Vi ser att det är vägen framåt att bygga vidare på 
som komplement till övriga instanser, snarare än tillsättande av ett eget etiskt råd. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen besluta att 
Anse motionen besvarad 

Sjukvård 12 - Motion från Ekerö AK om strategi för mindre 
övertidsarbete inom hälso- och sjukvården - Ekerö 
Motion från Ekerö Arbetarekommun om strategi för mindre övertidsarbete inom hälso- och 
sjukvården 

Utgången av valet till Regionfullmäktige i Stockholm gav oss många anledningar att vara 
glada och förväntansfulla. Äntligen finns det en möjlighet för Socialdemokraterna att vara 
med om att skapa en bättre region för såväl invånare som personal. 

Ytterligare ett glädjeämne var tillsättandet av ett personalregionråd. Region Stockholm är i 
akut behov av en ny och bättre personalpolitik, som visar personalen uppskattning och tillit, 
samt ger personalen goda förutsättningar att göra ett gott arbete. I mittenkoalitionens politiska 
plattform för Region Stockholm lyfts ett antal områden inom vilka man vill göra förbättringar 
för personalen inom hälso- och sjukvården. På samtliga områden är det bra och nödvändiga 
förslag som presenteras. 

Något som behöver läggas till i den nya personalpolitiken för hälso- och sjukvården inom 
Region Stockholm är det akuta behovet av att minska antalet övertidstimmar för personalen. 
Flertalet av verksamheterna inom Stockholms hälso- och sjukvård går runt tack vare att 
personalen arbetar ett mycket stort antal övertidstimmar. 

Övertidsarbetet sker ibland frivilligt, exempelvis genom att personalen svarar på en 
uppmaning om att täcka en vakans. Övertidsarbetet kan också ske ofrivilligt, exempelvis 
genom att ambulanspersonal skickas ut på ett nytt larm fem minuter innan arbetspasset är slut. 

Orsakerna till det stora antalet övertidstimmar är flera. En orsak är svårigheterna att rekrytera 
personal. En annan orsak är rent ekonomiska överväganden i den bemärkelsen att det är 
mindre kostsamt att låta personalen jobba en timme extra än att utöka bemanningen. 

Konsekvenserna av detta omfattande övertidsarbete är många och allvarliga. Personalen får 
inte nödvändig återhämtning, vilket leder till trötthet, ohälsa och i slutändan att man kanske 
väljer att byta arbete. Det ofrivilliga övertidsarbetet leder dessutom till svårigheter för 
personalen att planera sin vardag, eftersom man inte kan veta vilken tid man kommer att 
kunna lämna arbetet. Det orsakar i sin tur stress, vilket leder till ohälsa och att man kanske 
väljer att byta arbete. 
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Mot bakgrund av de många problem övertidsarbetet skapar, såväl för personalens hälsa som 
för regionens möjlighet att rekrytera och behålla personal föreslår Ekerö Arbetarekommun; 

• Att Region Stockholm utreder omfattningen av och orsakerna till övertidsarbete inom hälso- 
och sjukvården. 

• Att Region Stockholm tar fram en strategi för att minska omfattningen av övertidsarbete 
inom hälso- och sjukvården. 

 
Medlemsmötet i Ekerö AK den 12/12 bifaller motionen i sin helhet och antar den som sin 
egen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12 
Föredragande: Fredrik Sirberg 
För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först. En bra sjukvård börjar med bra 
villkor för vårdpersonalen. Stockholms vårdanställda behöver fler kollegor, bättre 
löneutveckling och mer tillit till professionen - inte fler privatiseringar, varsel och 
svältbudgetar riktade mot regionens sjukhus, trots miljardöverskott. Fler ska vilja jobba kvar 
och fler ska vilja söka sig till regionens sjukvård. 
 
Vi behöver fler som vill jobba inom välfärden. Det kräver att arbetsvillkoren stärks och det 
kräver att kommunerna och regionerna vid anställning av personal utgår från heltid som norm 
och omfattas av kollektivavtal. Majoriteten av personalen ska ha möjligheten att få 
tillsvidaretjänster. Kommunerna och regionen har potential att påverka normerna på 
arbetsmarknaden i Stockholmsregionen genom att motverka otrygga anställningsförhållanden. 
 
Att införa heltid som norm, minska antalet visstidsanställningar och avskaffa delade turer är 
avgörande för att patienter ska få en bättre kontinuitet bland personalen. Det ökar tryggheten, 
minskar smittspridning och skapar bättre arbetsvillkor för personalen. Vi arbetar nu för att ta 
fram en kompetensförsörjningsstrategi. En bärande del i denna kommer vara att titta på 
schemaläggning som ger möjlighet till riktig återhämtning och en bra fördelning mellan 
arbetstid och fritid. Vi socialdemokrater vill också öka grundbemanningen inom 
akutsjukvården vilket skulle minska behovet av över- och mertid. Personalens villkor är 
avgörande för en hög kvalitet och trygghet. 
 
Distriktsstyrelsen menar att arbete med motionens intentioner pågår och anser därmed att 
motionen ska anses besvarad. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
att-sats 1 – anses besvarad 
att-sats 2 – anses besvarad 
 

Sjukvård 13 - Stärkt palliativ vård inom akutsjukvården - 
Vallentuna 
Det kan tyckas vara självklart att man inte ska behöva dö ensam på en akutvårdsavdelning. Ändå 
är det en verklighet. Det kan också tyckas vara självklart att man ska tillförsäkras en så värdig död 
som möjlighet när man vårdas inom akutsjukvården. Inte heller det är något man kan ta för givet. 
Det är möjligt att säkra en god vård i livets slutskede. Att den döende patienten ska få möta 
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döden i lugn och med värdighet. Det är inte acceptabelt att en döende person ska placeras i 
flerbäddsrum utan regelbunden tillsyn. 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) uttrycker att palliativ vård ett förhållningssätt för ”bästa 
möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom”. Sveriges regioner har en lagstadgad 
skyldighet att erbjuda invånarna en god vård och palliativ vård ska erbjudas alla i livets slutskede. 
Palliativ vård beskriver hur vården ska bedrivas i livets slutskede och är en vårdfilosofi som 
baseras på fyra punkter; 
- All sjukvårdspersonal arbetar tillsammans och samverkar runt patienten 
- Sjukvårdspersonalen arbetar för att lindra symptom 
- De kommunicerar och bygger en relation med patienten 
- Stöd ges till närstående 
 
Socialstyrelsen tog 2019 fram ett nationellt kunskapsstöd om palliativ vård i livets slutskede. 
Kunskapsstödet innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt 
indikatorer. Rekommendationerna ger stöd för hela processen runt den palliativa vården. 
 
I Sveriges regioner behöver arbetet runt palliativ vård i livets slutskede stärkas och det nationella 
kunskapsstödet och WHO:s definition implementeras, framförallt inom akutsjukvården. Det ska 
vara en självklarhet att all personal ska ha kunskap och utbildning, vilket idag inte är fallet inom 
akutsjukvården. Kunskapen om palliativ vård i livets slutskede behöver stärkas inom 
akutsjukvården i region Stockholm och här måste Socialdemokraterna gå före. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen att besluta: 

• att Socialdemokraterna ska verka för att det initieras en utbildning i palliativ 
vårdutbildning för alla som arbetar inom akutsjukvård. 

• att Socialdemokraterna ska verka för att arbetet runt palliativ vård stärks och det 
nationella kunskapsstödet och WHO:s definition implementeras, framförallt inom 
akutsjukvården. 

• att överlämna den till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

 
Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 13 
Föredragande: Tove Sander tove.sander@telia.com  
 
Distriktsstyrelsen tackar för denna angelägna motion. Den palliativa vården behöver stärkas för 
att säkra en trygg och värdig vård i livets slutskede. 
Arbetsmiljön på landets akutsjukhus är oerhört ansträngd efter många år av högerstyren, där 16 
års moderatlett styre i Region Stockholm sticker ut. Situationen försvåras ytterligare av att vi idag 
har en välfärdsfientlig högerregering som prioriterar skattesänkningar framför satsningar på 
sjukvården. Avsaknaden av statsbidrag för välfärden försvårar kraftigt möjligheten till 
förstärkningar av vården. När arbetsmiljön är tuff och det saknas marginaler drabbas 
vårdpersonalen av etisk stress och risken för missbedömningar ökar. Personalen behöver fler 
kollegor och bättre villkor för att hinna ge en trygg och värdig vård i livets slutskede inom den 
akuta vården. 
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I den politiska plattformen för Mittenkoalitionen i Region Stockholm fastslås särskilt att den 
palliativa vården ska förbättras och viktiga insatser görs inom den övriga vården. Palliativt 
kunskapscentrum i Region Stockholm har under 2022 arbetat med att utveckla fler utbildningar 
för att öka kompetensen hos vård och omsorgspersonal i Stockholms län. Detta arbete fortgår 
som en viktig lärdom från pandemin för att stärka sjukvårdssidan av äldreomsorgen i regionen. 
I Region Stockholm drivs delar av den palliativa vården som ett vårdval. Socialdemokraterna 
menar att det är problematiskt att vården i livets slutskede har organiserats som en marknad av 
det tidigare moderatledda styret i Region Stockholm. I vår första budget för Region Stockholm på 
16 år finns därför förslag om att genomföra en översyn av den palliativa vården och seniorvården 
i syfte att säkerställa en sammanhållen och trygg vård där patientens bästa står i centrum, inte 
dennes lönsamhet. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Bifalla motionen 

Sjukvård 14 - Tufft jobb ska löna sig! Arbete inom vård och omsorg 
ska premieras och uppgraderas - Vallentuna 
Arbetet inom vård och omsorg är en av hörnstenarna inom svensk välfärd. Den möjliggör för 
anhöriga och föräldrar att arbeta och samtidigt känna att deras barn och anhöriga tas om hand på 
ett tryggt, värdigt och säkert sätt. Sverige ska inte vara ett land som använder anställda inom vård 
och omsorg som man använder slavar, utan möjlighet att påverka lönen, arbetstiden, möjlighet till 
återhämtning, reflektion och arbetsmiljö. Vi politiker måste ta ett omtag som ger resultat!! 

Det ska vara tryggt att lämna barnen på förskolan! Barnen ska följa förskolans läroplan med 
utbildad personal som hinner göra det pedagogiska arbetet som det förväntas av dem. Förskolan 
är inte längre en förvaringsplats. En bra förskola är ett arbete för jämlikhet och jämställdhet. 

Det ska vara tryggt att vara sjuk och äldre! Vi ska kunna lita på omsorg och äldrevård, ingen ska 
ska överges och sitta ensam, sjuk och eländig. Inga kvinnor (för det är flest kvinnor) ska behöva 
gå hem från jobbet för att dem känner sig tvingade att ta hand om sina föräldrar då välfärden 
brister. 

Att arbeta med osäkra timanställningar/ deltider/ dåliga scheman leder till att kvinnor, för det är 
oftast kvinnor, dör fem år i förtid!! Ingen politiker vill bidra till detta!! 

Färre och färre unga vill gå på vårdutbildningar eller ta jobb inom vården, något måste göras för 
att säkra tillgången på personal. Alla vill ha en bra pension, kunna ta ett lån, vara självständig! 

Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen att besluta: 
• att Socialdemokraterna ska kraftfullt verka för att löner och arbetsmiljö inom vård och

omsorg säkras/ höjs och att heltid blir norm.

• att Socialdemokraterna ska verka för det blir bra arbetsvillkor för anställda inom vård och
omsorg och därmed bidrar till fler som vill arbeta inom dessa yrken.

• att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda.

Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Sjukvård ”14 Tufft jobb ska löna sig! Arbete 
inom vård och omsorg ska premieras och uppgraderas” 
Föredragande: Fredrik Sirberg fredrik.sirberg@byggnads.se 
 
För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först. En bra sjukvård börjar med bra villkor 
för vårdpersonalen. Stockholms vårdanställda behöver fler kollegor, bättre löneutveckling och 
arbetsmiljö samt mer tillit till professionen - inte fler privatiseringar, varsel och svältbudgetar 
riktade mot regionens sjukhus, trots miljardöverskott. Fler ska vilja jobba kvar och fler ska vilja 
söka sig till regionens sjukvård. 
 
Att införa heltid som norm, minska antalet visstidsanställningar och avskaffa delade turer är 
avgörande för att vårdbehövande ska få en bättre kontinuitet bland sin vårdpersonal. Det ökar 
tryggheten, minskar smittspridning och skapar bättre arbetsvillkor för personalen. Personalens 
villkor är avgörande för en hög kvalitet och trygghet. Oavsett utförare kräver vi att rätt medicinsk 
kompetens och modern medicinsk utrustning finns runt de vårdbehövande. 
Distriktsstyrelsen menar att arbete med motionens intentioner pågår och anser därmed att 
motionen ska anses besvarad. 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
att-sats 1 – anses besvarad 
att-sats 2 – anses besvarad 
att-sats 3 – anses besvarad 
 
Sambesvaras med motion 1 
 

ARBETSMARKNAD 
Arbetsmarknad 1 - Krav om yrkeslärlingar vid upphandling av 
byggentreprenader - Haninge 
Behovet av byggnadsarbetare ökar, byggföretagen söker kunniga självgående yrkesarbetare. 
Varje år utbildas det lärlingar till de olika yrkena i byggbranschen i Stockholms kommuner. När 
dom är klara med skolan så börjar den praktiska delen i utbildningen som löper tills lärlingarna 
gjort sin 3 års kvalifikationstid. Idag är det ett stort problem för lärlingarna att färdigställa sin 
utbildning och få sitt yrkesbevis. Det är dessa ungdomars framtid som är satt på spel när de inte 
har något arbete att gå till. Vi kan även lägga till byggbranschens vuxenlärlingar vars situation är 
otrygg liksom den för ungdomar. 
För att underlätta för dessa lärlingar/elever och säkra framtida behov av yrkesarbetare inom 
byggsektorn kan kommunerna genom sina upphandlingar underlätta förutsättningarna genom att 
ställa krav på lärlingsplatser. 
Mycket skulle vara vunnit om kommunerna fattar beslut som att införa krav på att i alla 
byggentreprenadupphandlingar så måste de företagen som anlitas ha kollektivavtal för 
yrkeslärlingar. Detta skulle kunna gälla för företag med 10 anställda eller flera. 
 
Vi föreslår 

• att Haninge Arbetarekommun antar motionen som sin egen. 

• att Distriktskongressen uppmanar de socialdemokratiska arbetarekommunerna att verka i 
motionens anda för att tillgodose att det finns lärlingsplatser för alla som utbildas. 
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Lennart Stålnacke och Kent Renen Johansson 
Haninge den 15 december 2022 
Haninge AK antar motionen som sin egen" 

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”Krav om yrkeslärlingar vid upphandling av 
byggentreprenader” 
Föredragande: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se 
När vi socialdemokrater tog över regeringsmakten år 2014 initierade vi ett kunskapslyft för 
kompetensförsörjning och bättre möjlighet till utbildning i hela landet. Vi byggde ut antalet 
utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, folkhögskolan och högskolan. Kunskapslyftet 
motsvarade år 2022 över 160 000 utbildningsplatser, vilket varit helt avgörande för att stärka 
kompetensförsörjningen i runtom i landet. 

Den nedmontering av kunskapslyftet som Sverigedemokraterna och högerregeringen nu inlett 
riskerar både att skapa utslagning och slå hårt mot kompetensförsörjningen. I många branscher, 
såsom bygg, transport, vård och omsorg ser vi idag ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt som fler 
vill utbilda sig, inte minst som en följd av omställningsstudiestödet. 

Distriktsstyrelsen delar motionärens problembeskrivning vad gäller praktikplatser. Vi vet att 
yrkesskolorna och vuxenutbildningar har svårt att hitta bra praktikplatser hos entreprenörerna då 
elever skall ut på APL (arbetsplatslärande). Det är en viktig del av utbildningen som göra att man 
förbereds till yrket på ett unikt sätt. I byggbranschen finns idag ett stort problem med att hitta 
lärlingsplatser. Eleverna på byggprogrammet har upp till halva sin utbildning ute på 
byggarbetsplatser. Det är av största vikt att våra lärlingar får ihop den arbetade tid de behöver för 
att få ett yrkesbevis. 

Distriktsstyrelsen anser liksom motionären behovet av fler lärlingsplatser, men samtidigt viktigt 
att konstatera att distriktskongressen inte kan uppdra arbetarkommunerna att verka i motionens 
anda. Distriktsstyrelsen uppmanar motionären att återkomma i frågan och kanske formulera om 
sitt yrkande till nästa kongress. 

Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Avslå motionen 

Arbetsmarknad 2 - Nollvision för arbetsplatsolyckor - Värmdö 
Enligt regeringens mål för arbetsmiljö från 2016 ska en nollvision vad gäller för dödsolyckor på 
arbetsplatser uppnås. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik år 2018 inträffade 50 arbetsolyckor med 
dödlig utgång i Sverige. Utöver detta inträffade 8 dödsolyckor i Sverige där den drabbade inte 
ingick i den svenska arbetskraften. Det är i dag inte möjligt att jämföra om dödsolyckor är färre 
eller fler hos utstationerade arbetstagare jämfört med den svenska arbetskraften (%). Detta 
eftersom det inte registreras hur stor del av arbetskraften som är utstationerad inom olika 
branscher på den svenska arbetsmarknaden. Antalet personer anställda i utländska företag på den 
svenska arbetsmarknaden har Sverige ingen officiell statistik. 

Arbetsmiljöverket har kännedom om dödsolyckorna eftersom de utreds av Arbetsmiljöverket. 
Men dödsolyckorna är bara toppen av isberget. Gissningsvis är mörkertalet stort över olyckor, 
tillbud och avsaknad av förebyggande skydd. Konkurrens på lika villkor eller konkurrens på olika 
villkor, hur vill vi ha det? 
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Arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden behöver kunna samverka mer 
förebyggande för att nå nollvisionen. Varje dödsfall är ett för mycket. Det är angeläget att 
åtgärdsplaner, skyddspolicyers, inspektioner, utbildning av skyddsombud och lagar och 
föreskrifter i högre grad än 
 
vad som är fallet i dag efterlevs av båda parterna på arbetsmarknaden. Skyddsombuden har en 
viktig roll i detta arbete. Därför behövs bättre 
statistik. Utstationerade arbetstagares trygghet vad gäller försäkringar, efterlevandeskydd och 
annat stöd vet vi att drabbade anhöriga inte har det stöd de borde ha rätt till från början. Det 
finns exempel på att de anhöriga själva fått bekosta hemresa av offret och inte fått någon 
ersättning eller annat stöd (Byggnadsarbetaren nätbilagan 2022-10-24). 
 
Mot bakgrund av detta föreslår jag: 
• att länsbänken i riksdagen verkar för att statistiken tydliggörs vad gäller arbetsolyckor med 
dödlig utgång och även omfattar 
utstationerade arbetstagare. 
• att länsbänken i riksdagen verkar för att en utredning tillsätts av hur många utstationerade 
arbetstagare som verkar på den 
svenska arbetsmarknaden för att kunna jämföra antalet dödsolyckor med inhemska arbetstagare. 
• att regionfullmäktige får i uppdrag att ta fram en plan för att nå nollvisionen i Region 
Stockholms verksamhet. 
 
Robert Belving 
 
AK- Styrelsen föreslår: 
• att medlemsmötet antar motionen som sin egen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”"Nollvision för arbetsplatsolyckor” 
Föredragande: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se 
 
Det dör för många människor på jobbet idag. Inget annat än en nollvision kan gälla. Vi har inte 
nått ända fram men det betyder inte att man kan ge upp. S-regeringen höjde ambitionerna för 
arbetsmiljöpolitiken med en ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. I skrivelsen pekade s-
regeringen att ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken behöver vara högre än att ingen ska skadas 
eller bli sjuk av jobbet. Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och 
möjlighet till god hälsa. 
 
I den nya arbetsmiljöstrategin pekas tydligt att ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska 
heller behöva dö av sitt arbete. Därför utvidgade s-regeringen nollvisionen mot dödsolyckor till 
att även innefatta dödsfall till följd av arbete. Varje år dör tusentals människor i Sverige i förtid på 
grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Det handlar om exponering för farliga ämnen, ohälsosam 
och långvarig stress i arbetslivet och psykisk ohälsa. Därför är en utvidgad nollvision ett av fyra 
prioriterade mål i den nya arbetsmiljöstrategin. 
Det handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot 
arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och 
suicid. Bara av stress på jobbet dör över 700 personer i Sverige varje år, och forskare bedömer att 
dödsfall orsakade av arbetsrelaterad stress väntas skörda ännu fler liv i framtiden. Det är en 
utveckling som måste brytas! 
 
Det dör i snitt en person varje vecka i Sverige till följd av en olycka i sitt arbete. Det är anhöriga 
som aldrig mer får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem. Arbetsgivare, staten 
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och samhället behöver vidta konkreta åtgärder för att ingen ska dö på jobbet. För att förbättra 
säkerheten på Sveriges arbetsplatser har den socialdemokratiska regeringen kraftigt förstärkt 
resurserna till arbetsmiljöpolitiken under de senaste åren. Över 150 nya arbetsmiljöinspektörer 
har anställts på Arbetsmiljöverket. Nu görs över 10 000 fler arbetsmiljöinspektioner årligen 
jämfört med för fyra år sedan. Arbetsmiljöverkets inspektioner är viktiga för att säkerställa att 
arbetsgivare vidtagit alla åtgärder som går för att förhindra allvarliga tillbud och olycksfall. 
 
Distriktsstyrelsen anser att en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel. Det ska 
aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en 
trygg arbetsmiljö. Distriktsstyrelsen välkomnar att högerregeringen har aviserat att man kommer 
att fortsätta fullfölja det arbete s-regeringen påbörjade mot arbetslivkriminaliteten. 
 
Distriktsstyrelsen anser att den svenska arbetsmarknaden inte ska vara en fristad för kriminella 
aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas 
med kraft. Socialdemokraterna har och kommer fortsatt att agera för att bekämpa den 
arbetslivskriminalitet och osunda konkurrens som ofta finansierar grov organiserad brottslighet i 
Sverige. Det handlarom högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och en ökad 
samverkan mellan myndigheterna. Vi ska inte ha oseriösa företag som leker med människors liv 
och hälsa på svensk arbetsmarknad. 
 
Vi socialdemokrater anser att skyddsombuden har en viktig roll när det gäller att granska och 
motverka exploatering av arbetstagare på arbetsplatser där fackligt medlemskap saknas, oftast 
utstationerade. Därför föreslog s-regeringen att de regionala skyddsombuden skulle få en utökad 
tillträdesrätt, så att de får rätt att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal men förlaget 
röstades ned i riksdagen av SD, M, KD, L och C. Det är beklagligt att högermajoriteten i 
riksdagen vägrar inse vikten av utökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Ytterst 
handlar det om liv och död. 
 
Vad gäller statistiken för utstationerade arbetstagare är det Arbetsmiljöverket, AV, som har tillsyn 
över delar av utstationeringslagstiftningen och är kontaktmyndighet för utstationering i Sverige. 
Arbetsmiljöverket förvaltar E-tjänsten Anmäl utstationering och har tillsyn över 
utstationeringsregistret som skapas utifrån uppgifter som registreras i denna E-tjänst. 
Utstationeringsregistret är en administrativ kontrollfunktion för att möjliggöra kontroll över 
efterlevnaden av utstationeringslagen och gällande svensk rätt för utländska arbetstagare som 
arbetar tillfälligt i Sverige. 
 
Under 2021 har det gjorts 117 168 anmälningar från 62 olika länder. Under 2020 var motsvarande 
antal 87 931. Notera att detta är antalet anmälningar av utstationering, det vill säga en arbetstagare 
som på uppdrag från sin utländska arbetsgivare utför tillfälliga tjänster över gränserna för en i 
Sverige verksam mottagare. Samma arbetstagare kan återkomma flera anmälningar vilket betyder 
att siffran inte återspeglar antalet unika arbetstagare eller individer. De vanligaste 
branschgrupperna var under 2021 bygg- och tillverkningsbranschen. Byggbranschen stod för 
över hälften av alla anmälda utstationerade arbetstagare under 2021. 
Det är också Arbetsmiljöverket som har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa 
statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. AV ger ut tre återkommande rapporter, där 
myndigheten redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet dödsolyckor i 
arbetet, anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar samt anställdas ohälsa och upplevda besvär. 
AV har även statistik över antal dödsolyckor bland anställda och egenföretagare/entreprenörer i 
utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder. 
Motionären lyfter också i sin motion att Region Stockholm ska ta fram en plan för att införa en 
nollvision mot dödliga händelser i arbetslivet. Distriktsstyrelsen anser att s-regeringens 
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arbetsmiljöstrategi, som tydligt fokuserar på ett hållbart, hälsosamt arbetsliv, omfattar alla 
arbetsgivare på svensk arbetsmarknad. Distriktsstyrelsen vill samtidigt understryka att väldigt 
mycket bra görs redan på olika håll i regionen, i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer, med målet om ett hållbart arbetsliv. 
 
Distriktsstyrelsen anser kort att ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Vi 
socialdemokrater kommer outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, för att 
svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet – friska och hela. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse att-sats 1 och 2 besvarade 
Avslå att-sats 3 
 

Arbetsmarknad 3 - Tacka busschauffören med fler kollegor! 
Arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslöshet - Tyresö 
Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de med en arbetslöshet som sträcker sig längre än ett år, 
var i juli 159 000 personer. En stad med alla våra långtidsarbetslösa skulle alltså placera sig på 
plats 6, före Västerås och tätt efter Linköping. Det är något som behöver göras. Det görs så klart 
mycket på många fronter men det behöver göras mer. Varje människa som hamnar i arbete och 
får kontroll över sitt eget liv, får arbetskamrater och en chans att bygga något eget är en 
ovärderlig seger. Både för den enskilde och för samhället. 
 
Enskilda insatser för långtidsarbetslösa är inget nytt, och efter att ha pratat med busschaufförer så 
är det tydligt att det råder en brist på dessa. Därför vill jag föreslå att regionen som styr SL, i 
samarbete med relevanta myndigheter tar fram ett program där långtidsarbetslösa erbjuds att ta 
körkort för buss och vid fullgjord utbildning få anställning inom SL. Utbildning kostar så klart, 
men det gör även någon i långtidsarbetslöshet. Utöver den personliga vinningen för individen, så 
är det också självklart så att statskassan mår bättre på sikt av att någon arbetar. För att inte tala 
om vad som händer om busschaufförsbristen blir för akut, då kollapsar hela vårt län. Vad hade 
hänt i ditt område imorgon, om bussarna inte hade gått? 
 
Därför föreslår jag, 

• Att – Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att SL ska inrätta en satsning för att 
få långtidsarbetslösa anställda som busschaufförer inom SL. 

• Att – Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en satsning på arbetslösa, främst 
långtidsarbetslösa, som riktar in sig på att underlätta dessas anställning i det gemensamma. 
Företrädesvis SL, då det idag råder brist på förare där. 

 
Christoffer Svahn – Medlem i Socialdemokraterna i Tyresö 
 
Styrelsens förslag: 
I många branscher möts vi nu av rapportering om brist på arbetskraft samtidigt som det finns 
alltför många arbetslösa. Det gäller i stora delar av välfärden men också i många privata sektorer. 
Bussförare är precis som motionären beskriver en, av flera grupper, där det råder eller kommer 
råda brist på personal. I alla dessa branscher finns det anledning för arbetsgivarna att arbeta aktivt 
med kompetensförsörjningen. 
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Rent formellt är det så att SL har få busschaufförer anställda i den egna organisationen. Den 
mesta busstrafiken är idag upphandlad varför det är viktigt att SL och region Stockholm ställer 
upp krav på ett aktivt arbete i detta avseende i upphandlingar. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen medlemsmötet besluta: 
Att bifalla motionen 
Medlemsmötets beslut: Enligt Styrelsens förslag" 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”Tacka busschauffören med fler kollegor! 
Arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslösa” 
Föredragande: Serkan Köse serkan.kose@riksdagen.se 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärens intentioner om att mer måste göras mot 
långtidsarbetslösheten. S-regeringen gav Arbetsförmedlingen, AF, flera specifika uppdrag. Bland 
annat ska AF till exempel förstärka stödet till långtidsarbetslösa, särskilt i områden med 
socioekonomiska utmaningar. AF ska också analysera vilka behov långtidsarbetslösa som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden har och vid behov föreslå åtgärder för samma målgrupp. 
Därtill ska AF även stärka den strategiska och operativa samverkan med kommuner avseende 
stöd till långtidsarbetslösa personer som är i behov av förstärkt stöd samt aktivt verka för 
fungerande samverkanslösningar med olika relevanta aktörer, däribland idéburna aktörer, till 
exempel genom överenskommelser. 
 
För personer som är långtidsarbetslösa finns flera idag viktiga insatser i den 
arbetsmarknadspolitiska verktygslådan: det handlar t.ex. om subventionerade anställningar och 
om arbetsmarknadsutbildning. 
 
Men budgetnedskärningar som drivits igenom av Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna, både inför 2019 och 2022, har orsakat neddragningar inom 
Arbetsförmedlingens organisation och en försämrad kapacitet att anvisa deltagare till 
arbetsmarknadspolitiska insatser. Därför anser distriktsstyrelsen liksom motionären att Regioner 
och kommuner behöver ta ett större ansvar i arbetet mot långtidsarbetslösheten. 
 
Vi vet att i Region Stockholm behövs både bussförare och lokförare, inställda pendeltåg i 
snökaoset i december visade detta tydligt. Ökad trafik efter pandemin har skapat brist på både 
bussförare och lokförare i Region Stockholm. Även Transportföretagens rapport, Tempen på 
Bussbranschen, pekar på att rekryteringsbehovet är fortsatt högt. 
 
Distriktsstyrelsen vill understryka att det är Trafikförvaltningen som ansvarar för verksamheterna 
inom Storstockholms Lokaltrafik, SL, och upphandlar all kollektivtrafik. Det innebär att SL inte 
har egna anställda busschaufförer, utan bussarna körs på entreprenad. Och det är 
Trafikförvaltningen som tar fram upphandlingsunderlag och beskriver vad leverantören ska 
kunna erbjuda i forma av kravställningar, specifika förutsättningar och definiera villkor. 
Distriktsstyrelsen menar att offentliga upphandlingar kan användas som en väg in till 
arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb och samtidigt bidra med kompetens 
som matchar arbetsmarknadens behov. 
 
Distriktsstyrelsen anser att utbildningsinsatser är nyckelfaktor för att rekrytering ska fortgå och 
därför är det viktigt att Region Stockholm växlar upp insatserna för att det kollektiva resandet 
inte drabbas av en kompetensbrist samtidigt som fler långtidsarbetslösa får förutsättningar att bli 
anställningsbara. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
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bifalla motionen. 
Tilläggsattsats; att överlämna motionen jämte utlåtandet till regionala gruppen 
 

SKOLA 
Skola 1 - Avveckla aktiekoncernernas ägande inom skolan - 
Österåker 
Den svenska skolan har historiskt varit en skola för alla där likvärdighet varit en uttalad 
målsättning. En likvärdighet som stadgat att alla elever, från sina respektive förutsättningar, 
under sin skolgång ska få den hjälp och det stöd de behöver för att uppnå goda studieresultat. 
 
Den utveckling vi nu sett under ett par decennier där aktiebolag, och på senare år också i form 
av stora aktiekoncerner som är under stark expansion, åsidosätter tidigare målsättningar om 
likvärdig skola för alla. Istället ser vi nu mycket tydliga tendenser till socioekonomisk 
segregation i skolsystemet, där kommunala skolor drabbas negativt av den pågående 
utvecklingen. 
 
Skolkoncernerna värvar avsedda målgrupper genom påkostade internetkampanjer, ibland 
också genom att att vända sig direkt till barnen och ungdomarna. En marknadsföring som 
alldeles för ofta visat sig skönmåla verkligheten i de skolor som avses. Kösystemet används 
för att selektera de elever som är minst “kostsamma”, alltså i huvudsak de elever vars 
föräldrar har högst utbildningsnivå. 
 
Betyg används som konkurrensmedel, samtidigt som kostnaderna kraftigt bantas genom 
överrepresentation av obehöriga lärare, större brist på bibliotek och reguljära skolgårdar, 
avsaknad av speciella skolsalar där så krävs för att uppnå en god undervisningstandard. Kort 
sagt, aktiebolagslagen är inte förenlig med strävanden mot en likvärdig skola för alla. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna i Österåker 

• Att Socialdemokraterna i Stockholms Län ska verka för att avveckla nuvarande 
aktiekoncerners ägande inom skolan. 

• Att Socialdemokraterna i Stockholms Län verkar för att avveckla den fria etableringsrätten 
inom skolan. 

 
Sofia Almgren 
Glenn Viklund 
 
Österåkers arbetarekommun står bakom motionen som antogs på medlemsmötet den 10/12-
2022 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Skola 1 och 3 
Föredragande: Åsa Westlund 
Motionärerna tar upp problemen med marknadsskolan och föreslår några specifika lösningar 
för att få bort vinstjakten i svensk skola. 
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Distriktsstyrelsen delar motionärernas kritik mot marknadsskolan. Socialdemokraterna vill 
avskaffa marknadsskolan och förbjuda vinstuttag. Så här skriver partistyrelsen i ett av 
utlåtanden över motioner på skolområdet till kongressen 2021: 
Skolan är inte vilken verksamhet som helst; den är grunden för vårt samhälles framtid. Att 
alla som växer upp i Sverige ges möjlighet att lära sig det de behöver är inte bara avgörande 
för varje elevs framtid, det är en nationell angelägenhet som angår oss alla. 
Att skolan tillåtits bli en marknad är ett av vår tids största politiska misslyckanden. 
Marknadsstyrningen leder till att eleverna reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras, 
att kunskapsuppdraget förytligas och att skolsystemet ökar klyftorna i samhället i stället för 
att motverka dem. Det har varit förödande. Inget annat land i världen har velat följa efter 
Sverige. 
Marknadsskolan har nått vägs ände. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt och Sverige åter 
skapa en av världens bästa och mest jämlika skolor, behöver samhället ta tillbaka kontrollen 
över skolans utveckling. Skolans aktörer ska ges tid att ställa om så att elevernas behov av 
trygghet och kontinuitet tillgodoses. 
Vi socialdemokrater vill att skolan åter ses som en gemensam samhällsinstitution där fokus är 
på kunskap och bildning. Då kan syftet med vår gemensamt finansierade skola aldrig vara 
vinst. Skolornas drivkraft ska vara att förmedla kunskaper och värden och se till att varje elev 
utvecklas så långt det är möjligt. Därför ska idéburna friskolor ges bättre möjligheter att 
utvecklas medan aktörer med vinstintresse inte ska driva skola. De skattemedel som vi 
gemensamt investerar i skolan ska gå till skolan. Socialdemokraterna anser att det inte ska 
finnas vinstuttag ur skolan. 
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen försökte stoppa vinstjakten i välfärden utifrån den så 
kallade Reepalu-utredningen redan 2015. Förslaget föll i riksdagen. I och med januariavtalet 
förbjöds regeringen att driva frågan om vinstförbud och/eller vinstbegränsning. 
På skolområdet tog regeringen istället fram andra utredningar, bland annat om hur 
likvärdigheten i svensk skola ska öka. Dessa utredningar låg sedan till grund för flera förslag 
från S-regeringen under våren 2022. Propositionerna handlade bland annat om att stärka 
ägarprövningen (vilket riksdagen sa ja till), om att göra om att göra skolvalet mindre orättvist 
och ojämlikt (detta sa riksdagen nej till) samt att sänka skolpengs-ersättningen till friskolor 
eftersom de inte har samma ansvar och därmed inte samma kostnader som kommunala skolor 
för att tillsäkra alla barn i kommunen en skolplats (detta sa riksdagen nej till). 
 
Idag går 77 procent av de elever som går i friskolor på grund- och gymnasienivå som drivs av 
aktiebolag. Flera av de stora skolkoncernerna är väl kända som Engelska skolan, Academedia 
och Kunskapsskolan. Det finns också mindre kända exempel på skolor som drivs av 
aktiebolag som Volvo och Scania. 
 
Problemen med det som vi sammantaget kallar marknadsskolan rymmer precis som 
motionärerna tar upp många delar. Några av problemen är sämre likvärdighet, sämre 
kunskapsinhämtning, ineffektiv resursanvändning och betygsfusk. Flera av de här problemen 
kräver fler åtgärder än enbart reglering av ägarformen, även om en reglering av ägarformen 
säkert skulle ha positiv inverkan även på dessa och vice versa. 
 
Den förra S-regeringen tillsatte en utredning En skola utan vinstintresse, som ska lämna 
förslag på en reglering som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan används till 
det medlen är avsedda för, dvs. att finansiera driften av dessa verksamheter. Förslagen ska 
syfta till att öka kvaliteten och likvärdigheten i skolväsendet. Den nuvarande regeringen har 
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aviserat att de kommer att lägga tilläggsdirektiv till utredningen, men i någon form kommer 
den att finnas kvar. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas kritik, men ser fördelar med att varken avvisa eller 
binda sig vid specifika lösningar, inte heller vad gäller associationsformer. Distriktsstyrelsen 
menar att så specifika ställningstaganden i debatten riskerar flytta fokus från grundproblemet 
(en allt mer ojämlik skola som lämnar för många elever med otillräckliga kunskaper) till 
problem med en specifik lösning för att få bort marknadsskolan. 
Det finns idag inte formellt någon fri etableringsrätt för skolor, men distriktsstyrelsen delar 
partistyrelsens uppfattning att kommunerna ska ha veto över etableringar. 
 
Distriktsstyrelsen delar liksom partistyrelsen uppfattningen att friskolor idag får betalt för ett 
ansvar de inte har. Att skolpengen som går till friskolor ska vara exakt 90 procent vill dock 
inte distriktsstyrelsen låsa sig vid. 
 
Att frånta kommunerna ansvaret för att alla elever ska ha en skolplacering är en mycket stor 
reform som distriktsstyrelsen inte anser motiverad. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Avslå att -sats 4 i motion 3 (55), 
Anse att-sats 1 och 2 i motion 1(3) och att-satserna 1-3 i motion 3 (55) besvarade utifrån 
utlåtandet. 
 
Skola 2 - Undervisa om folkmordet 1915 i våra svenska skolor! - 
Södertälje 
Folkmordet 1915 på armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker var ett brutalt 
folkmord som krävde över 1,5 miljoner kristna liv i dåvarande Osmanska riket, dagens Turkiet. 
Osmanska riket var försvagat på många håll och förlorade många strider i bland annat västra 
delen. Länderna i Balkan krävde självständighet och turkarna kunde inte motstå det. Rädslan av 
att se armeniernas önskan till självständighet i östra Osmanska riket ledde till 1900-talets första 
folkmord. Turkarna allierade sig med Tyskland. Man ville uppnå en turkisk stat med en och 
samma etnicitet och en religion, där de kristna inte passade in. Kristna byar och städer och kyrkor 
brändes ned och tömdes på dess befolkning. Männen mördades direkt medan kvinnorna och 
barnen antingen kidnappades och tvångsgifte sig eller skickades ut på dödsmarscherna till den 
syriska öknen. Deyr-il-Zor, stad i Syrien, blev slutdestinationen för många. Där brändes de få 
kvarvarande ihjäl och mördades. När man idag gräver lite med handen i öknen i Deyr-il-Zor så 
hittar man skelett på sekunden. 
 
År 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet 1915 på initiativ av främst Vänsterpartiet men även 
Socialdemokraterna. Dock valde man att inte göra erkännandet till utrikespolitik när man tog 
makten 2014 vilket är väldigt beklagligt. SSU har också bifallit en motion om erkännandet av 
folkmordet och krav på att även regeringen ska göra det. Däremot så har man inte sett SSU verka 
för det. 
 
1900-talets första folkmord är en viktig händelse i vår moderna historia. Förnekandet av 
folkmordet var starten och bidrog även till Förintelsen. Detta eftersom Hitler, innan Förintelsen, 
sade: ” Vår styrka ska finnas i vår snabbhet och skoningslöshet. Jag har beordrat våra 
specialstyrkor inom SS att korsa den polska gränsen och mörda deras män, kvinnor och barn 
urskillningslöst. Trots allt, vem kommer idag ihåg folkmordet på Armenierna?”. Att man inte 
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hade lärt sig av historien och fördömde denna kändes som en trygghet för Hitler när han utförde 
sina handlingar. Därför är det viktigt att även våra elever får undervisning i folkmordet 1915. 
 
I Skolverkets hemsida står det följande: ”Andra världskriget och Förintelsen är centrala delar av 
historieundervisningen i både grundskolans senare del och i gymnasieskolan.”. Liknande står även 
för undervisning i första världskriget. Så varför inte skriva in i Skolverket att även undervisa i 
folkmordet 1915, som en del av undervisningen i första världskriget? 
 
Vi föreslår kongressen besluta 

• Att Stockholms läns partidistrikt ska verka för att svenska skolor ska undervisa om 
folkmordet 1915. 

• Att Stockholms läns partidistrikt ska verka för att Skolverket att undervisning av 
folkmordet 1915 ska ingå i läroplanen. 

 
Styrelsen, Södertälje arbetarekommuns utlåtande: 
Motionären tar upp en fråga som är viktig, inte minst i Södertälje. Folkmordet som ägde rum i 
dåvarande Osmanska riket under första världskriget var förskräckligt på alla sätt med bland annat 
massmord, förföljelse, bortföranden och förstörelse av egendom. 
De flesta drabbade var armenier men många assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker föll 
offer i folkmordet. 
Omfattningen var så stor att många parlament i världen beslutat att erkänna händelserna som 
folkmord. Sverige är ett av de länder där riksdagen gjort just detta 2010. 
Styrelsen för Socialdemokraterna i Södertälje anser att upplysning om folkmordet 1915 är otroligt 
viktigt. ”Den som inte lär av sin historia är dömd till att upprepa den” har en klok person sagt. 
 
Styrelsen för Socialdemokraterna i Södertälje föreslår medlemsmötet att besluta 
Att bifalla motionen 
Att skicka motionen som sin egen till Stockholms läns socialdemokratiska distriktskongress 
Medlemsmötet beslutade 
Att bifalla motionen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2 
Föredragande: Åsa Westlund asa.westlund@riksdagen.se 
 
Denna motion har behandlades också på distriktskongressen 2020. Den avslogs då med 
hänvisning till distriktsstyrelsen utlåtande där man bl a skrev: 
 
Sammanfattningsvis tyder mycket på att undervisningen skulle öka förståelsen för 
mekanismer bakom folkmord, om exempelvis folkmordet 1915, folkmordet i Rwanda 1994 
och folkmordet i Srebrenica 1995 lyftes fram i undervisningen. Samtidigt känner 
distriktsstyrelsen att undervisningen inte främjas av politisk detaljstyrning. 
Sedan dess har representanter från länsriksdagsgruppen motionerat i frågan vid ett flertal 
tillfällen, senast hösten 2022. I de motionerna har betydelsen av undervisning om detta folkmord 
lyfts fram, men utan att man krävt en konkret ändring av t ex läroplanen. Den avvägningen har 
gjorts utifrån distriktets tidigare ställningstagande och riksdagsgruppens principiella inställning att 
man inte bör ha en alltför detaljerad styrning av läroplanen. 
 
Under folkmordet 2015 mördades omkring en miljon armenier och hundratusentals assyrier, 
syrianer, kaldéer och greker. Massmorden genomfördes på order från de styrande så kallade 
ungturkarna och utfördes genom tvångsdeportationer, avrättningar, massakrer och framkallad 
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hungersnöd. De flesta offren dödades under åren 1915-1916, men förföljelserna fortsatte fram till 
1923. Det Osmanska riket tömdes i stort sett på sin kristna befolkning. 
 
En studie från Forum för levande historia konstaterar att undervisningen om folkmord och 
mekanismerna bakom dessa blir bättre om läraren visar på flera folkmord i undervisningen. 
 
Distriktsstyrelsen vidhåller distriktskongressens tidigare beslut om att avslå motionens- att-satser 
men ser samtidigt positivt på att länsriksdagsgruppen fortsätter att lyfta vikten av att också 
folkmordet 1915 lyfts fram i undervisningen för att öka elevernas kunskap om detta och andra 
folkmord. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
avslå samtliga att-satser. 
 
Skola 3 - Aktiebolag hör inte hemma i skolan - Ekerö 
Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig. Skolpolitiken ska inriktas så att alla elever garanteras 
rätten att få gå i en bra skola och få en utbildning av hög kvalitet. 
 
Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha som mål att gå med vinst. Därför vänder sig 
aktiebolagsskolor främst till de elever som kostar lite att undervisa. Det är elever som har 
välutbildade föräldrar. Dessa elever presterar oftast bra även med få lärare och i stora klasser. De 
behöver sällan extra stöd för att nå skolans mål. 
 
Aktiebolagets fokus på lönsamhet innebär att de är tvungna att försöka exkludera 
svagpresterande elever. De elever som kommer från socioekonomiskt svaga hem och som 
behöver extra stöd för att nå skolans mål tar aktiebolagen helst inte in. Dessa elever kostar mer 
än de genererar i skolpeng och det äventyrar skolbolagets vinst. 
 
Skolaktiebolagens sätt att fungera skapar ett segregerat skolsystem. Barn till välutbildade, 
ekonomiskt starka och engagerade föräldrar sorteras till aktiebolagsskolorna. Övriga elever får de 
kommunala skolorna ta hand om. Varje ny aktiebolagsskola ökar skolsegregationen i den 
kommun de etablerar sig i. 
 
Konkurrensen om eleverna för dessutom med sig en rad andra problem. Ökade skolkostnader, 
nedläggning av små skolor, betygsinflation, marknadsföring, konkurser, oseriösa och till och med 
kriminella huvudman, förändrade lärar- och skolledarroller samt att offentlighetsprincipen har 
avskaffats i den privata skolsektorn. 
 
Ekerö arbetarekommun föreslår: 
• Att all nyetablering av aktiebolagsskolor stoppas. 
• Att aktiebolag stoppas från att köpa upp befintliga skolor. 
• Att nivån på skolpengen till fristående skolor ska ligga på 90 procent av den genomsnittliga 
kostnaden för en elev i kommunens skolor. 
• Att staten ska ansvara för att alla barn har en skolplacering och att det ska vara ett gemensamt 
system för önskemål och placering av elever i grundskola. 
 
Ekerö 221128 
 
Sten Svensson 
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- Medlemsmötet beslutar att anta Sten Svenssons motion om att aktiebolag inte hör hemma i 
skolan med två tilläggsattsatser enligt följande. 
o Tilläggsattsats 1: Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka i motionens anda. 
o Tilläggsattsats 2: Att ge regionfullmäktigegruppen i uppdrag att verka i motionens anda. 
Medlemsmötet för Ekerö AK den 12/12 beslutar att skicka in motionen som sin egen med 
ovanstående tillägg." 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Skola 1 och 3 
Föredragande: Åsa Westlund 
Motionärerna tar upp problemen med marknadsskolan och föreslår några specifika lösningar för 
att få bort vinstjakten i svensk skola. 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas kritik mot marknadsskolan. Socialdemokraterna vill 
avskaffa marknadsskolan och förbjuda vinstuttag. Så här skriver partistyrelsen i ett av utlåtanden 
över motioner på skolområdet till kongressen 2021: 
Skolan är inte vilken verksamhet som helst; den är grunden för vårt samhälles framtid. Att alla som växer upp i 
Sverige ges möjlighet att lära sig det de behöver är inte bara avgörande för varje elevs framtid, det är en nationell 
angelägenhet som angår oss alla. 
Att skolan tillåtits bli en marknad är ett av vår tids största politiska misslyckanden. Marknadsstyrningen leder 
till att eleverna reduceras till kunder, att lärarrollen devalveras, att kunskapsuppdraget förytligas och att 
skolsystemet ökar klyftorna i samhället i stället för att motverka dem. Det har varit förödande. Inget annat land i 
världen har velat följa efter Sverige. 
Marknadsskolan har nått vägs ände. Ska kunskapsresultaten fortsätta uppåt och Sverige åter skapa en av 
världens bästa och mest jämlika skolor, behöver samhället ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling. Skolans 
aktörer ska ges tid att ställa om så att elevernas behov av trygghet och kontinuitet tillgodoses. 
Vi socialdemokrater vill att skolan åter ses som en gemensam samhällsinstitution där fokus är på kunskap och 
bildning. Då kan syftet med vår gemensamt finansierade skola aldrig vara vinst. Skolornas drivkraft ska vara att 
förmedla kunskaper och värden och se till att varje elev utvecklas så långt det är möjligt. Därför ska idéburna 
friskolor ges bättre möjligheter att utvecklas medan aktörer med vinstintresse inte ska driva skola. De skattemedel 
som vi gemensamt investerar i skolan ska gå till skolan. Socialdemokraterna anser att det inte ska finnas 
vinstuttag ur skolan. 
 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen försökte stoppa vinstjakten i välfärden utifrån den så 
kallade Reepalu-utredningen redan 2015. Förslaget föll i riksdagen. I och med januariavtalet 
förbjöds regeringen att driva frågan om vinstförbud och/eller vinstbegränsning. 
På skolområdet tog regeringen istället fram andra utredningar, bland annat om hur likvärdigheten 
i svensk skola ska öka. Dessa utredningar låg sedan till grund för flera förslag från S-regeringen 
under våren 2022. Propositionerna handlade bland annat om att stärka ägarprövningen (vilket 
riksdagen sa ja till), om att göra om att göra skolvalet mindre orättvist och ojämlikt (detta sa 
riksdagen nej till) samt att sänka skolpengs-ersättningen till friskolor eftersom de inte har samma 
ansvar och därmed inte samma kostnader som kommunala skolor för att tillsäkra alla barn i 
kommunen en skolplats (detta sa riksdagen nej till). 
 
Idag går 77 procent av de elever som går i friskolor på grund- och gymnasienivå som drivs av 
aktiebolag. Flera av de stora skolkoncernerna är väl kända som Engelska skolan, Academedia och 
Kunskapsskolan. Det finns också mindre kända exempel på skolor som drivs av aktiebolag som 
Volvo och Scania. 
Problemen med det som vi sammantaget kallar marknadsskolan rymmer precis som 
motionärerna tar upp många delar. Några av problemen är sämre likvärdighet, sämre 
kunskapsinhämtning, ineffektiv resursanvändning och betygsfusk. Flera av de här problemen 
kräver fler åtgärder än enbart reglering av ägarformen, även om en reglering av ägarformen säkert 
skulle ha positiv inverkan även på dessa och vice versa. 
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Den förra S-regeringen tillsatte en utredning En skola utan vinstintresse, som ska lämna förslag på 
en reglering som säkerställer att de skattemedel som avsätts för skolan används till det medlen är 
avsedda för, dvs. att finansiera driften av dessa verksamheter. Förslagen ska syfta till att öka 
kvaliteten och likvärdigheten i skolväsendet. Den nuvarande regeringen har aviserat att de 
kommer att lägga tilläggsdirektiv till utredningen, men i någon form kommer den att finnas kvar. 
 
Distriktsstyrelsen delar motionärernas kritik, men ser fördelar med att varken avvisa eller binda 
sig vid specifika lösningar, inte heller vad gäller associationsformer. Distriktsstyrelsen menar att så 
specifika ställningstaganden i debatten riskerar flytta fokus från grundproblemet (en allt mer 
ojämlik skola som lämnar för många elever med otillräckliga kunskaper) till problem med en 
specifik lösning för att få bort marknadsskolan. 
Det finns idag inte formellt någon fri etableringsrätt för skolor, men distriktsstyrelsen delar 
partistyrelsens uppfattning att kommunerna ska ha veto över etableringar. 
Distriktsstyrelsen delar liksom partistyrelsen uppfattningen att friskolor idag får betalt för ett 
ansvar de inte har. Att skolpengen som går till friskolor ska vara exakt 90 procent vill dock inte 
distriktsstyrelsen låsa sig vid. 
 
Att frånta kommunerna ansvaret för att alla elever ska ha en skolplacering är en mycket stor 
reform som distriktsstyrelsen inte anser motiverad. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Avslå att -sats 4 i motion 3 (55), 
Anse att-sats 1 och 2 i motion 1(3) och att-satserna 1-3 i motion 3 (55) besvarade utifrån 
utlåtandet. 
 

Äldre 1 - Inför en äldreomsorgslag och fastslå rätten till goda 
levnadsvillkor - Vallentuna 
Idag diskuteras inom till exempel pensionärsorganisationerna om det ska finnas en 
äldreomsorgslag samt frågan om ifall äldre ska bedömas enligt skäliga levnadsvillkor, vilket kan 
förväntas urholka stödet beroende på kommunens ekonomi, eller om det ska vara goda 
levnadsvillkor som det är inom lagen för LSS. Många människor efterfrågar nu att lagen ändras 
till goda levnadsvillkor för att säkerställa vården för de äldre. Begreppen goda levnadsvillkor och 
skälig levnadsnivå bör tydliggöras och goda livsvillkor införas för äldre. 
 
En fråga som också bör utredas är om insatser inom äldreomsorgen som idag ska tillhandahållas 
inom ramen för socialtjänstlagen eller om insatserna inom äldreomsorgen ska komma via en egen 
lag, en äldreomsorgslag. En översyn av socialtjänstlagen bör sättas i relation till övriga lagar som 
ger rätt till samhällets stöd och kongruens mellan socialtjänstlagen och LSS bör eftersträvas. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen att besluta: 

• att Socialdemokraterna ska verka för möjligheten att införa en äldreomsorgslag. 

• att Socialdemokraterna ska verka för att i lagen införa goda levnadsvillkor istället för 
skäliga levnadsvillkor för äldre. 

• att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

 
Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 
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Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1 Inför en äldreomsorgslag och fastslå rätten till 
goda levnadsvillkor 
Föredragande: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se 
 
I socialdemokratins Sverige och Stockholmsregion ska alla människor kunna se fram emot en 
trygg ålderdom. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet över hela landet, utgå ifrån den äldres 
behov och självbestämmanderätt och bemannas av rätt utbildad personal med trygga 
anställningsvillkor. Sköra äldre, som är i behov av insatser från både vård och omsorg, ska mötas 
av teamarbete, professionalitet och personlig kontinuitet. Målet är en sammanhållen god vård och 
omsorg. 
 
Idag regleras äldreomsorgen övergripande i socialtjänstlagen, men den kan uppfattas som otydlig 
och har visat sig inte ge tillräckligt stöd till äldreomsorgens verksamheter. Äldreomsorgen har 
dessutom utvecklats åt olika håll i kommunerna, något som är en av förklaringarna till den stora 
spridningen i kvalitet. Det är en brist på likvärdighet och en brist på tydlighet i vad den enskilde 
kan förvänta sig. Äldreomsorgen behöver i högre utsträckning präglas av ett rättighetsperspektiv. 
 
Socialdemokraterna har därför i kongressbeslut (2021) slagit fast att det behövs en 
äldreomsorgslag som tydliggör vad äldre ska kunna förvänta sig av äldreomsorgen. 
Socialdemokraterna har även i regeringsställning tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå en 
äldreomsorgslag, ”Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, SOU 
2022:41”. De lagförslag som den aktuella utredningen presenterat adresserar de strukturella 
bristerna, tar avstamp i den medicintekniska utvecklingen, förtydligar äldreomsorgens uppdrag 
och ger därmed efterfrågade förutsättningar för ökad likvärdighet och kvalitet. 
 
Motionen argumenterar för att äldreomsorglagen ska ange ”goda levnadsvillkor” istället för 
”skäliga levnadsvillkor” för äldre. Liknande motioner behandlades av partikongressen 2021, som 
ansåg att det var fel väg att gå att jämföra den nya äldreomsorgslagen med LSS, lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, där begreppet goda levnadsvillkor används. Den 
innebär att personer som omfattas av lagen regleras i tre grupper (personkretsar) och har rätt till 
på förhand bestämda insatser som enligt lagen är 10 stycken. En av farhågorna är att en liknande 
rättighetsbaserad lagstiftning riskerar att leda till ett stelbent regelverk som inte på bästa sätt 
möter äldres olika behov och förutsättningar. 
Distriktsstyrelsen ser förslaget till ny äldreomsorgslag som ett viktigt steg för att stärka och tydligt 
reglera äldres rättigheter. Styrelsen utesluter inte att fler steg kan behövas tas för att tillförsäkra 
äldre rätten till en god vård och omsorg, men anser att eventuella ytterligare utredningsuppdrag i 
så fall bör ske efter att en ny äldreomsorgslag trätt i kraft, något som vår riksdagsgrupp fortsätter 
att verka för efter höstens regeringsskifte. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
Besvara att-sats 1 
Avslå att-sats 2 
Avslå att-sats 3 
 

Äldre 2 - Inför en äldreomsorgsförsäkring, det gynnar både vården 
om våra äldre samt gynnar jämlikhet och jämställdhet - Vallentuna 
Idag har vi inte en jämlik äldrevård, det beror på var du bor och och hur mycket pengar din 
kommun/ region är villig att satsa på dig. Det beror också på tillgång till personal och om 
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kommunen/ regionen har många timanställda och få heltider. Om det är dåliga löner och få 
som vill arbeta inom vården och om det är stor personalomsättning. Vi behöver trygga 
tillgången på personer som vill gå vårdutbildningar, personer som vill stanna i yrket och 
personer som kan leva på sina löner. Det går inte att ha en äldreomsorg som lönar sig, vi kan 
inte effektivisera och effektivisera i all oändlighet. 
 
De som yrkesarbetar vill kunna vara säkra på att deras föräldrar får en god omvårdnad inom 
hemtjänst, äldreboenden, geriatriken, att kunskaper finns inom sjukvård om åldrandet och vad 
det innebär. Det är också en jämställdhetsfråga då det är flest kvinnor som går hem från 
arbetet eller går ner i deltid för att vårda sina föräldrar. Alla som lever blir oftast äldre, det är 
en oundviklig sanning. Vi vill alla känna oss trygga i en god omvårdnad efter ett långt 
strävsamt arbetsliv. 
 
Idag ökar kostnaderna i kommunen och regioner via inflation, stigande priser på varor, 
rusande elpriser, pandemier, större pensionsavsättningar med mera. 
 
Ett förslag som tidigare förts fram är en äldreomsorgsförsäkring, där en del av skatten 
öronmärks till äldreomsorg. På så sätt behöver inte äldreomsorgen konkurrera med resurserna 
med till exempel skola och LSS. Vi behöver ha en långsiktig lösning på finansieringen av 
äldrevården. 
 
Motionen syftar till att lägga ett förslag om en offentlig utredning om att införa en sådan, 
vilket Per Gunnar Edebalk, professor emeritus vid Lunds universitet har lyft fram i tidskriften 
Ekonomisk debatt. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2022/09/50-6-pge.pdf 
Denna försäkring finns redan i Tyskland och Japan. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsårskongressen att besluta: 

• att Socialdemokraterna ska verka för en offentlig utredning genomförs om att införa en 
äldreomsorgsförsäkring. 

• att överlämna motionen till länsriksdagsgruppen för att verka i dess anda. 

 
Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen 
som sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2 Inför en äldreomsorgsförsäkring, det gynnar 
både vården om våra äldre samt gynnar jämlikhet och jämställdhet 
Föredragande: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se 
 
För att alla ska kunna åldras tryggt i Sverige behöver äldreomsorgen förbättras. 
Distriktsstyrelsen håller med motionären om behovet av mer resurser till äldreomsorgen. Det 
behövs också en ny lagstiftning som utgår från de behov som dagens äldre har och tydliggör 
vilket ansvar samhället har för att möta dessa. Det förutsätter också en ny syn på 
äldreomsorgens professioner, där de anställdas betydelse uppvärderas och ges bättre 
förutsättningar för att utföra sitt arbete. 
 
Vad avser äldreomsorgens finansiering menar distriktsstyrelsen att en äldreomsorgsförsäkring 
riskerar att leda både tanken och utvecklingen i fel riktning. 
Äldreomsorgen är en offentligt finansierad välfärdstjänst som ska fördelas efter behov. Inte 
efter en på förhand fastställd andel av skatteintäkterna eller för den delen hur mycket en 
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individ har betalat in till en äldreomsorgsförsäkring. Socialdemokraterna är också principiella 
motståndare till försäkringssystem för välfärdstjänster. Risken finns att nya 
försäkringslösningar skapar en grogrund för privata tilläggsförsäkringar som urholkar stödet 
för en generell välfärd av hög kvalitet. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 
avslå att-sats 2 
 

ÖVRIGT 
Övrigt 1 - Personer med funktionsnedsättning - Vallentuna 
Personer med funktionsnedsättning har enligt FN-konventionen och svensk lag rätt till bästa 
möjliga hälsa. Hälso- och sjukvård inklusive habilitering ska ges i samma omfattning och med 
samma kvalitet som för andra. Målet för insatserna är att leda till oberoende– fysiskt, mentalt, 
socialt och yrkesmässigt, samt till full delaktighet i samhällslivet. Riksförbundet Attentions 
rapport för 2022 visar att stöd till Attentions medlemsgrupper brister inom många av dessa 
områden. 
 
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökad risk för psykisk och 
fysisk ohälsa, arbetslöshet med därpå följande försörjningsproblem. Många beskriver hur 
avsaknaden av vård och stöd gjort det svårt att få en fungerande vardag, komma in på 
arbetsmarknaden eller att studera vidare. Det innebär en hög risk att hamna i ett livslångt 
utanförskap. 
 
Stöd ska ges oberoende var i landet man bor eller hur gammal man är. Den kunskap som idag 
finns om ADHD, autism och övriga NPF-diagnoser måste tas till vara så att insatserna stämmer 
med behoven och med individens önskemål. Attentions rapport visar ett starkt samband mellan 
känslan av delaktighet och insatsernas effektivitet. 
 
Av Attentions undersökning framgår att det behövs bättre vård och stöd till personer med NPF 
både inom vård och socialtjänst. Det behövs även en bättre samverkan däremellan. Av de 
svarande så är det enbart 7 % som har erfarenhet av Samordnad individuell plan (SIP). 
 
Yrkande 
Jag föreslår distriktsårskongressen besluta: 

• att Socialdemokraterna ska verka för att arbetet med att ge personer med funktionsnedsättning 
möjlighet till oberoende– fysiskt, mentalt, socialt och yrkesmässigt, samt till full delaktighet i 
samhällslivet prioriteras i regioner och kommuner. 

• att Socialdemokraterna ska verka för att ställa krav på regioner och kommuner att officiellt 
redovisa antal framtagna samordningsplaner (SIP) för personer inom respektive region med NFP 
diagnos. 

 
Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 
 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 1 Personer med funktionsnedsättning 
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Föredragande: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se 
 
Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. För att målet ska nås 
måste ett aktivt förbättringsarbete ske inom samhällets alla områden. Regionerna och 
kommunerna har en mycket viktig uppgift att möta individers behov av insatser och stöd. Det 
handlar inte minst om förskola- och skola, omsorg, socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Distriktsstyrelsen delar motionärens mening att detta arbete ska prioriteras, vilket även var 
partikongressens mening 2021. Styrelsen anser också att det är viktigt att motverka omotiverade 
skillnader inom länet. Däremot är det redan i dag så att lagstadgade rättigheter gäller i hela landet, 
oavsett bostadsort. 
 
I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att personal 
inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar ska ta initiativ till SIP (samordnad 
individuell plan) när de upptäcker att det finns behov av samordning. Det gäller även privata 
utförare som kommun och region har avtal med. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, 
det vill säga inom några dagar. 
 
Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa har en förstudie innehållande 
nulägeskartläggning och rekommendationer för framtida arbete med SIP genomförts. Den 
konstaterar att användningen av SIP varierar över landet och att man kommit olika långt i 
implementeringen av verktyget och relaterade processer i verksamheterna. 
 
Studien identifierar ett antal hinder för en välfungerande användning av SIP. Det handlar dels om 
att kunskapen, och därigenom efterfrågan på SIP, är begränsad hos invånarna och att 
informationen till individen och närstående ofta är bristfällig. Likaså lyfter verksamheterna att 
personalens kunskap, kompetens och mandat kring samordning ofta brister. Dessutom lyfts 
avsaknaden av funktionella, gemensamma IT-stöd. Slutligen är avsaknaden av enhetlig 
uppföljning ett övergripande hinder för utvecklingsarbete med SIP. Möjligheten att samla in 
verksamhetsgemensam statistik är idag begränsad av gällande lagstiftning. 
 
Det är distriktsstyrelsens mening att kongressen inte bör besluta om enskilda krav för att 
förbättra användningen av SIP. Antalet planer, som motionären föreslår, ger inte heller en 
fullständig bild av behovet av SIP. Istället bör vi noga följa det arbete som pågår inom ramen för 
SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa, bejaka de påvisade framgångsfaktorerna med samordningen 
och vidta åtgärder för att undanröja identifierade hinder. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Besvara attsats 1 
Avslå attsats 2 
 

Övrigt 2 - Lokala fristående barnombud - Vallentuna 
Från den 1 januari 2020 har barnkonventionen varit svensk lag. Enligt barnkonventionen ska 
inget barn diskrimineras och alla barn ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet. Trots det 
har barn och unga få möjligheter att komma till tals och vi ser dagligen stora brister i 
efterlevnaden av barnkonventionen. De flesta frågor som direkt rör barn och unga hanteras av 
kommuner. 
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Många barn och unga som organisationen Maskrosbarn möter känner sig maktlösa i kontakten 
med socialtjänsten och upplever att vuxna inte tror på deras berättelser och erfarenheter. 
Maskrosbarn har i flera av deras rapporter lyft barns önskan om att ha en oberoende vuxen som 
kan stötta dem i mötet med socialtjänsten. En trygg vuxen som finns där för deras skull, som kan 
hjälpa dem att föra deras talan, som lyssnar och tror på det de säger. 
Det är idag alltför ofta ett för långt steg mellan enskilda barn och myndigheter. Även där det 
finns en närstående vuxen som vill hjälpa barnet att få sina rättigheter tillgodosedda kan det 
uppstå en rad hinder för att lyckas med det. 
 
En rekommendation från Barnombudsmannen är att alla kommuner ska införa lokala 
barnombud. Idag finns det endast i ett 10-tal av landets kommuner och inte alla av dessa är 
fristående verksamheter. Den ideella föreningen Barnombudet är ett lokalt barnombud som har 
funnits i Uppsala i 30 år. De har därmed lång erfarenhet och kunskap kring att arbeta konkret 
med att förverkliga barnkonventionen tillsammans med kommunala verksamheter och bidra till 
samverkan mellan kommun och region. 
 
Att vara fristående är avgörande för trovärdigheten där det handlar om en konflikt mellan 
kommunen och ett barn. Även i sammanhang där barns och ungas röster ska lyssnas till finns 
risken att kommunen upplevs ha en agenda. Inte minst när det handlar om känsliga frågor, kan 
ett fristående lokalt barnombud fungera som ett mellanled som inte tar ställning i sakfrågan utan 
ser till att barnens röster blir hörda. Ett barnombud kan med ett kortare samtal eller mail hänvisa 
till någon som kan hjälpa till, eller informera om vilka styrdokument som bör följas. Ett lokalt 
barnombud kan också uppmärksamma politiker på brister och bidra med förslag på lösningar. 
 
Lagstiftning är betydelsefull, både som en symbolhandling genom att politiken betonar vikten av 
barns rättigheter, och juridiskt, att frågor kan prövas i domstol. Däremot räcker det inte på långa 
vägar med välskrivna lagar för att säkra barns rättigheter, utan det krävs ett aktivt arbete för att 
förverkliga de rättigheter som beskrivs i barnkonventionen. Vi måste se till att de lagar som berör 
barns rättigheter tillämpas på det sätt som var avsikten. Och vi behöver fortsatt sträva efter att 
uppnå rättigheterna för alla barn i hela samhället. Oavsett om det går att följa upp juridiskt eller 
ej. 
Nationella riktlinjer för att säkerställa tillgången till lokala fristående barnombud i hela landet bör 
tas fram. De lokala barnombuden är en nödvändighet för att barnkonventionen ska bli verklighet. 
 
Jag föreslår därför distriktsårskongressen besluta: 

• att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att verka för att det tas fram nationella riktlinjer för att 
säkerställa tillgången till lokala fristående barnombud i hela landet. 

 
Vallentuna Arbetarekommun beslutade vid sitt medlemsmöte 2022-12-06 att anta motionen som 
sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 2 från Vallentuna angående Barnombud 
Föredragande: Boel Godner 
Motionären föreslår att fristående ”barnombud” ska finnas tillgängliga i hela landet. Att en 
kommun har fristående barnombud innebär att en tjänst som barnombud köps från en fristående 
organisation eller ett företag. Det är alltså inte kommunen själv som anställer detta ombud som 
komplement till sitt eget arbete. Det är mycket ovanligt att kommuner köper denna tjänst av de 
organisationer eller företag som erbjuder den. 
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Skälet är att kommunerna enligt lag ska arbeta för barnens bästa och alltid göra även det arbete 
som dessa fristående barnombud erbjuder, det vill säga att se till att kontakten med berörda 
instanser fungerar. 
 
Distriktsstyrelsen anser att nationella riktlinjer kring barnombud som därmed skulle tvinga 
kommuner att köpa tjänster av föreningar eller företag inte är förenligt med det lokala självstyret. 
Distriktsstyrelsen anser att det finns tillfällen då barn skulle behöva ett eget ombud. Det främsta 
exemplet är vid infekterade vårdnadstvister som når domstol. I sådana fall är det lämpligt att 
domstolen utse ett ombud för barnet.” 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen 
Att avslå motionen 
 

Övrigt 3 - Angående möjligheten att betala med kontanter - 
Nynäshamn 
Möjligheten att betala med kontanter har försämrats. På vissa ställen kan man bara använda 
swish. Alla medborgare kan inte av olika omständigheter använda swish. Tillhör man den 
kategorin bara att lämna affären utan att kunna handla. Så länge Riksbanken distribuerar sedlar 
och mynt ska de kunna användas som betalningsmedel. Därför hemställer jag att frågan bevakas 
så att gällande kontanter även fortsättningsvis kan användas vid alla köptillfällen.  
 
Arbetarekommunen antog motionen som sin egen vid representantskapsmötet 2022-11-23. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 3 Angående möjligheten att betala med 
kontanter 
Föredragande: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se  
 
Kontantanvändningen har minskat i Sverige under en lång tid. Allt fler betalar med debet- eller 
kreditkort och digitala betalningslösningar. Samtidigt har allt fler näringsidkare slutat att acceptera 
kontanta betalningar. Detta gäller särskilt inom hotell- och restaurangbranschen. Inom 
detaljhandeln accepterar nästan 9 av 10 handlare kontanter, enligt statistik från Svensk Handel, 
men andelen kontantköp i butik fortsätter ändå att sjunka. Den minskande kontanthanteringen 
har lett till minskad rånrisk och försvårar skattefusk, penningtvätt och finansiering av kriminell 
verksamhet. Många invånare tycker också att det är bekvämt med ett digitaliserat betalsystem. 
 
Samtidigt delar distriktsstyrelsen motionärens mening att det även fortsatt ska vara möjligt att 
betala med kontanter. De är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många. Inte minst bland 
äldre och personer med vissa funktionsvariationer används kontanter i högre utsträckning än den 
övriga befolkningen. Möjligheten till kontanthantering bidrar även till bättre beredskap och 
minskar sårbarheten i samhället. 
 
Därför är Socialdemokraternas målsättning att det ska vara möjligt att fortsätta använda 
kontanter, oavsett var i landet vi bor. Ett steg i det arbetet var den nya lagstiftningen om att de 
stora bankerna ska vara skyldiga att göra kontanter tillgängliga i hela landet. 
Var och hur sedlar och mynt utgivna av Riksbanken ska kunna användas beror på innebörden av 
begreppet lagligt betalningsmedel. Huvudregeln är att betalning med dessa betalningsmedel ska 
accepteras. Från huvudregeln kan enligt praxis göras undantag i författning och i de flesta 
avtalsförhållanden. Den tidigare S-ledda regeringen tillsatte Betalningsutredningen (Fi 2020:12) som 
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bland annat ska ta ställning till om innebörden av uttrycket lagligt betalningsmedel bör förändras i 
förhållande till i dag. Utredningstiden är förlängd och ska redovisas under våren 2023. 
 
Distriktsstyrelsen menar dock att motionärens förslag om att kontanter ska kunna användas 
vid alla köptillfällen är ett alltför långtgående krav. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
Avslå att-sats 1 
 

Övrigt 4 - Rättvis bostadspolitik – även för hyresgäster Solna 
Solna Arbetarekommun Jan Bagge, Eva Bäckström och Ebbe Adolfsson " 
 
SAMMANFATTINGSVIS 
Det som händer är fullständigt horribelt om Sverige ska vara ett samhälle för alla. I den svenska 
modellen kan parterna lösa en del av detta men hyresgästföreningen är bakbunden. Har inga som 
helst stridsåtgärder att ta till och en lagstiftning som är otydlig och ett rättsväsende som är van att 
döma till hyresvärdarnas fördel. Jämför med arbetsmarknaden. Där finns MBL, LAS och lagen 
om styrelserepresentation, och en grundlagsskyddad rätt till stridsåtgärder. Rätten till ett hem och 
ett tryggt hem är grundläggande och behöver lyftas fram och försvaras, för kommande 
generationer, för att förebygga sociala problem och brottslighet. För 50 år sen bodde 2/3 i 
hyresrätt, nu cirka 1/3. Är det 2/3-samhället som lett oss hit? 
 
Undertecknade kräver att Socialdemokraterna i Stockholms län arbetar för 

• att partiet tar fram en strategi och ett system för en rättvis bostadspolitik – även för hyresgäster 

 
Jan Bagge Eva Bäckström Ebbe Adolfsson 
 
Solna arbetarekommuns styrelses yttrande över motion nr. 4 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärens uppfattning om att hyresrätten som 
upplåtelseform måste värnas. En offensiv bostadspolitik behövs som både inkluderar tillräckligt 
omfattande nyproduktion och att hyrorna ligger på en nivå som vanliga hyresgäster har råd med. 
Segregation och att många upplever en otrygg boendesituation är konsekvenser av en otillräcklig 
bostadspolitik. 
I motionen analyseras flertalet aspekter av dagens situation på bostadsmarknaden som drabbar 
hyresgäster negativt. Styrelsen anser att det sammantaget är en bra motion och att den strategi för 
en rättvis bostadspolitik som föreslås är ett bra förslag. 
 
Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att anta motionen som Solna 
arbetarekommuns egen och skicka den till distriktårskongressen. 
Solna Arbetarekommuns medlemsmöte den 14 december 2022 antog motionen som sin egen. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 4 
Föredragande: Ulrika Falk ulrika.falk@norrtalje.se 
 
Rätten till en bra bostad till ett rimligt pris har länge varit en av hörnstenarna i socialdemokratisk 
välfärdspolitik, och i Sverige har vi dessutom reglerat i grundlagen att det offentliga ska trygga 
rätten till bostad. 
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Att ha ett eget hem är en grundläggande trygghet och rättighet, men ens bostad påverkar även 
mycket annat i livet; vilka arbeten man kan ta, var man kan studera, och hur mycket av ens vakna 
tid som går till pendling. Det avgör om man kan flytta hemifrån, påverkar vilka förskolor och 
skolor som är tillgängliga för ens barn, och att man kan åldras i trygghet. Vårt mål är en 
Stockholmsregion där alla kan bo bra genom hela livet. Men bostadssituationen i vår region är 
idag väldigt tuff och allt fler står helt vid sidan av bostadsmarknaden. Detta är inte bara 
oacceptabelt ur den enskildas perspektiv utan det hotar också hela regionens utvecklingskraft. 

Den tidigare, socialdemokratiskt ledda, regeringen genomförde den största statliga 
bostadssatsningen på 20 år. Ett investeringsstöd infördes för byggande av små hyreslägenheter 
och studentbostäder. Bostäder med rimliga hyror började byggas som annars inte hade byggts. 
Förslag för att stärka skyddet för hyresgäster lades fram av den förra regeringen 2021 (prop. 
2020/21:201), varav Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag. Åtgärder mot svarthandel 
med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och uttag av överhyror av 
andrahandshyresgäster har införts. 

Men trots dessa åtgärder behöver mycket mer göras. Allt fler hushåll, såväl låg- som 
medelinkomsttagare, klarar inte av att efterfråga bostäder i vår region. Det behövs en aktiv, social 
bostadspolitik – på alla nivåer, och i alla länets kommuner, inte bara de S-ledda. 
Den övergripande inriktningen för Socialdemokraternas bostadspolitik beslutades enligt nedan på 
partiets kongress 2021: 

”Att ha en bostad är en social rättighet, och hela bostadspolitiken måste inriktas på att uppfylla detta. Vi kan 
inte acceptera att kommuner abdikerar från bostadsfrågan, och en nationell bostadspolitik krävs för att klara 
bostadsförsörjningen i hela landet. Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla – inte en marknad som fungerar 
för några. Det behövs både fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som 
bryter den växande bostadssegregationen. Sverige har haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år och det 
socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Nu måste vi gå vidare. 
Vi vill hålla den höga byggtakten uppe och till år 2030 ska en halv miljon nya bostäder påbörjas, varav en stor 
del ska bestå av hyresrätter. Segregationen bryts inte med särlösningar för resurssvaga som ska bo på vissa platser, 
eller genom kortsynta billighetslösningar som står i strid med en god boende- och uppväxtmiljö. Boende- och 
upphovsformer ska vara blandade. Det behövs dessutom stadsplanering som främjar jämlikhet, jämställdhet och 
klimatmässig hållbarhet. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång 
till bra och hållbara bostäder, och kommunerna ska kunna åläggas detta. Social dumping ska motverkas. 
Samtidigt ska kommunernas förutsättningar förbättras genom en modern förköpsrätt av mark för bostadsbyggande 
och möjligheterna stärkas att agera mot fastighetsägare som missköter sina fastigheter och boendemiljöer. 
De statliga investeringsstöden har varit framgångsrika och ska utvecklas och villkoras med krav på socialt 
ansvarstagande. Allmännyttan står för de flesta nyproducerade hyresrätter och leder utvecklingen i att pressa 
boendekostnader. Allmännyttans villkor behöver stärkas och styras av samhällsnytta. Det måste även ges 
möjligheter att bygga på svaga marknader. Vi ska arbeta aktivt för att förändra reglerna på EU-nivå och i 
Sverige så att avkastningskravet kan sänkas. Ett omfattande hyresbestånd och en gemensam förmedling för alla 
bostäder på en ort är avgörande för att alla ska kunna leva i bostäder som passar deras behov. All form av 
diskriminering på bostadsmarknaden ska motverkas. 
Skillnaderna i boendekostnader mellan de som hyr och de som äger är stora och behöver minska. Samtidigt vill 
väldigt många – oberoende av bakgrund – äga sitt boende. Därför får lånetak och amorteringskrav inte vara 
utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus. 
Vid renoveringar och ombildningar vill vi stärka hyresgästernas ställning. Förekomsten av 
lyxrenoveringar i syfte att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas. 
Marknadshyror leder till en ökad omfördelning från hyresgäster till fastighetsägare, med en sämre vardagsekonomi 
för väldigt många människor som följd, och med ännu större svårigheter att få en bostad. Allt detta utan att 
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byggandet kan förväntas öka. Vi motsätter oss marknadshyror, och den svenska hyresförhandlingsmodellen ska 
stärkas.” 

Distriktsstyrelsen menar att kongressen därmed har slagit fast en strategisk inriktning för en 
rättvis bostadspolitik. Socialdemokraterna i Stockholmsregionen ska fortsätta att lägga konkreta 
förslag och driva på för en rättvis bostadspolitik, ett ökat byggande av hyresrätter, samt ordning 
och reda på bostadsmarknaden. 

Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad 

Övrigt 5 - Utred Skärgårdsstiftelsens omorganisation - Tyresö 
Skärgårdsstiftelsen utsattes i september i år för en omorganisation som bland annat resulterade i 
att anställda som i huvudsak bor ute i skärgården där arbetet utförs tvingas att åka först till ett 
kontor som ligger på fastlandet för att hämta verktyg, för att sedan ta sig ut i skärgården igen för 
att kunna utföra sina uppdrag. Till exempel som att tömma dass och soptunnor, underhålla 
fastigheter och bedriva det kontinuerliga naturvårdsarbetet. En av de anställda har numera 13 mil, 
enkel väg, till jobbet. 

Enligt en artikel i Skärgården från augusti i år och egna uppgiftsinhämtningar har bara 3 av 26 
tillsynsmän kunnat tacka ja till en vidare anställning på Skärgårdsstiftelsen. 
Uppskattningsvis skulle den ökade resmängden mellan lokalkontoret och arbetsplatserna resultera 
i en ökad bränslekostnad på upp emot 15 000kr för den enskilde anställda. 
Utan tillsynsmännen kommer vår skärgård att växa igen och förfalla inom bara ett par år. Syftet 
med Skärgårdsstiftelsen är att göra skärgården tillgänglig för alla och den målsättningen går inte 
ihop med den här omorganisationen. 

Därför föreslår jag, 
• Att – Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en översyn och utredning av

Skärgårdsstiftelsens organisation samt verksamhet i syfte att förbättra de anställdas förutsättningar
och Skärgårdsstiftelsens förmåga att utföra sitt uppdrag.

• Att – Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för en mer tillgänglig skärgård för alla
stockholmare.

• Att – Socialdemokraterna i Stockholms län ser över möjligheterna för att kunna bevaka den
politiska utvecklingen i skärgårdsfrågor, förslagsvis i samråd med skärgårdskommunerna.

Christoffer Svahn – Medlem i Socialdemokraterna i Tyresö 
Källhänvisning: 
Artikeln i Skärgården: http://www.skargarden.se/22568-2/ 

Styrelsens förslag: 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att vår skärgård behöver skötas bra och inte tillåtas växa 
igen eller förfalla. Skärgårdsstiftelsens omorganisation har lett till omfattande missnöje och 
mycket diskussion. Styrelsen konstaterar att det sannolikt finns många dimensioner i denna 
diskussion men delar i grunden motionärens oro för att omorganisationen försvårat stiftelsens 
uppdrag och försvagat dess förmåga. Därför är motionärens krav på en översyn och utredning 
högst rimligt. 
Styrelsen föreslår därför medlemsmötet besluta att: 
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Bifalla motionen 
Medlemsmötets beslut: Enligt styrelsens förslag 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Utred Skärgårdsstiftelsens omorganisation” 
Föredragande: Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se 
 
Motionären Christoffer Svahn, Tyresö har skrivit en viktig motion om hur vi kan utveckla 
skärgården samt skärgårdsstiftelsen. Stockholmsregionen har en stor och vacker landsbygd med 
fantastiska skärgårdsmiljöer. Där finns service, upplevelser med vidsträckt natur. 
Skärgårdstrafiken är en mycket stark länk mellan stad och land som Socialdemokraterna värnar. 
Den unika närhet Stockholmsregionen har mellan stad och land med en kollektivtrafik som 
skapar möjligheter istället för hinder är viktigt för en levande landsbygd. Service och snabb 
kommunikation är viktigt för att ge möjligheter för medborgare att kunna bosätta sig i skärgården 
eller möjliggöra för fler medborgare i regionen eller turister att ta del utav regionens många 
möjligheter. Närheten mellan Landsbygd, skärgård är till för alla. 
 
Vi har många skärgårdskommuner i region Stockholm och ett viktigt verktyg för de boende i 
skärgården, medborgaren i regionen, näringslivet samt turismen och den ovärderliga naturen är 
konsensus mellan varandra om hur vi utvecklar skärgården. Vi socialdemokrater är ett 
samarbetsparti som är vanna att finna gemensamma lösningar för att nå målen. Glädjande är att 
vi nu har tagit över makten i region Stockholm efter 16 års opposition. Det kräver ansvar att 
målinriktat och tillsammans med samarbetspartner komma överens. 
 
Mot bakgrund av ovan förutsätter distriktsstyrelsen att Skärgårdsstiftelsens nya driftorganisation 
följs upp inom ramen för Skärgårdsstiftelsens styrelses ordinarie uppsiktsansvar. 
Att skärgården ska vara mer tillgänglig för alla stockholmare är en inställning som länge varit i 
rådande i Socialdemokraterna i Stockholmsregionen. I Socialdemokraternas senaste 
skärgårdspolitiska program (2018) slås det fast att "Också grupper av människor som är 
underrepresenterade i skärgården ska känna sig välkomna och kunna upptäcka vilka möjligheter 
som finns att besöka och leva i skärgården.". Detta är och förblir en viktig princip för 
Socialdemokraterna att verka för i skärgårdspolitiska frågor. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad. 
 

Övrigt 6 - Digitala lösningar 
Alla våra medlemmar ska ha så goda möjligheter som möjligt att delta på möten och utbildningar. 
Den tekniska utvecklingen i vårt samhälle går framåt i hög fart och ger oss möjligheter att skapa 
nya konstruktiva lösningar. 
 
Att få ihop sitt livspussel kan många gånger vara svårt för oss alla. Många av oss har långa eller 
oregelbundna schemalagda arbetsdagar, otrygga anställningar och hög arbetsbelastning som gör 
att det kan vara svårt att delta på en utbildning eller ett möte. Det finns även medlemmar i vårt 
land som kan ha extra långa resvägar för deltagande eller andra underliggande orsaker. När 
utbildningar och möten krockar med den privata logistiken blir det ett hinder och valet blir då att 
avstå från utbildningar och möten och prioritera familjen. 
 
Det här går naturligtvis att lösa med privat barnflicka, egen städhjälp, egen helikopter, limousine 
till och från jobbet med privat chaufför, själv gå in till chefen och kräva att få bestämma sin 
arbetsdag, privat butler och kock och tripplade löner. 
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Dom här sakerna är ju få förunnat och de flesta av oss kan inte lösa sitt livspussel på detta sättet. 
 
Det politiska arbetet är beroende av relationsbyggande fysiska kontakter och intentionen i denna 
motion är inte att de digitala lösningarna skall ersätta de fysiska mötena och utbildningarna utan 
att de skall finnas tillgängliga som ett komplement till fysiska möten och utbildningar. 
 
Det vore fåfängt att tro att vi kan stoppa den tekniska utvecklingens framfart, istället ska vi 
genom att utveckla de digitala möjligheterna till deltagande göra vi det möjligt för fler att delta på 
möten och utbildningar. 
 
Jag föreslår kongressen besluta att 

• Partidistriktet fortsätter stödja arbetarekommuner i arbetet med att underlätta digitala lösningar 
som komplement till fysiska alternativ för att säkerställa att medlemmar har goda förutsättningar 
att delta i möten. 

• Partidistriktet säkerställer att medlemmarna har så goda förutsättningar som möjligt att delta i 
utbildningar bl.a genom att inför möjligheten till digitala lösningar som komplement till fysiska 
alternativ. 

 
Katarina Helling 
 
Styrelsens förslag: 
Arbetet att utveckla digitala mötesformer behöver fortsatt utvecklas. Pandemin tvingade oss att 
vara digitala men vi upptäckte då också att för många blev det lättare att delta i det politiska 
arbetet. För andra blev det omvänt svårare. Socialdemokratin måste fortsätta att utveckla 
arbetssättet som möjliggör för fler att vara med på lika villkor. Det innebär att vi både kommer ha 
traditionella möten men också jobba med helt digitala och hybridmöten och det är en viktig 
uppgift fortsätta utveckla ett sådant arbetssätt. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen 
medlemsmötet besluta: 
Att bifalla motionen. 
Medlemsmötets beslut: enligt styrelsens förslag 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”6” 
Föredragande: Khashayar Farmanbar khashayar.farmanbar@nacka.se 
 
Digitala lösningar 
Den digitala utvecklingen ger fler möjlighet till deltagande. Under pandemi-åren visade vår 
organisation och hela samhället att digitala verktyg förenklar och öppnar för fler människor att 
kunna delta i aktiviteter. 
Internetstiftelsens rapport, svenskarna och internet från 2021, visar att nära en tredjedel av 
internetanvändarna anger att de börjat använda internet i högre utsträckning under 
coronapandemin. 
 
”De som blivit nya internetanvändare under pandemin består i synnerhet av de äldsta i befolkningen, de som är 
76 år eller äldre. Även personer med endast grundskoleutbildning sticker ut något i den här gruppen, vilket också 
är vanligare i de högre åldrarna. Något fler personer med en funktionsvariation har också börjat använda internet 
under pandemin.” Konstateras det i rapporten. 
 
Organisationer som vill vara relevanta för sin samtid och öka medlemmarna möjlighet att delta 
behöver förstås använda de nya möjligheter som ger allt fler möjlighet till deltagande. 
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Nyckelordet som såväl lyfts fram i motionen är just att de digitala lösningarna ska vara ett 
komplement till de fysiska alternativen. Detta arbete fick en god start under pandemin och har 
för många arbetarekommuner också inneburit fortsatt ökat deltagande. 
 
Partidistriktet stödjer redan arbetarekommuner i att underlätta för användning av digitala 
lösningar, som motionären också nämner. Detta ämnar distriktsstyrelsen fortsätta med. 
 
Partidistriktets verksamheter såsom utbildningar, arbetarekommunordförande-träffar och mer 
erbjuder numera alltsomoftast möjlighet att kunna delta digitalt och de digitala möjligheterna att 
delta förbättras alltjämt. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad 
 

Övrigt 8 - Motion avgiftsfria mensskydd för elever i grund- och 
gymnasieskola - Sundbyberg 
Sverige är världens mest jämställda land och står för att alla barn ska ha samma rättigheter till 
likvärdig, grundläggande utbildning oavsett kön, ursprung eller klassbakgrund. Trots denna 
ambition så ser det tyvärr inte ut så idag. En anledning är att det inte finns avgiftsfria mensskydd 
för elever i grund- och gymnasieskola. Varje livmoderbärare i fertil ålder som menstruerar lägger i 
genomsnitt 150 kronor per månad på mensskydd. Detta är en orättvis kostnad som drabbar 
endast livmoderbärare. Bristen på tillgång till mensskydd är även en bidragande faktor till att unga 
personer inte kan vara i skolan när de har mens. Tillgång till fria mensskydd till alla som 
menstruerar i grund- och gymnasieskola bidrar på ett eller annat sätt till både folkhälsopolitikens 
åtta målområden. 
 
Införandet av gratis mensskydd har dessutom redan skett i andra länder. Nya Zeeland har infört 
gratis mensskydd på alla skolor i landet vilket ses som ett sätt att öka skolnärvaron. Skottland blev 
år 2020 först i världen med att erbjuda flickor och kvinnor gratis mensskydd. I flera svenska 
kommuner har man dessutom redan infört fria mensskydd för både personal och elever. Därför 
borde det vara enkelt att förse alla landets grund- och gymnasieskolor med avgiftsfria mensskydd. 
Vi i Sverige borde ligga i framkant när det gäller denna jämställdhetsfråga eftersom vi är världens 
mest jämställda land. 
 
Därför yrkar vi medlemsmötet besluta: 

• att Stockholms läns partidistrikt skall verka för att avgiftsfria mensskydd införs i grund- 
och gymnasieskolor runt om i regionens kommuner och i hela landet 

• att Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Stockholms läns partidistrikts årskongress 2023. 

 
Motionärer: Felicia Rydsheim, antagen av SSU Sundbybergs medlemsmöte 2022-12-06 
 
AK-styrelsens yttrande över motion 
Motionären yrkar på att Socialdemokraterna i Sundbyberg ska ställa sig bakom förslaget att 
partidistriktet ska verka för att avgiftsfria mensskydd införs i grund- och gymnasieskolor runt om 
i regionens kommuner och i förlängningen i hela landet. Som bakgrund till motionen lyfter 
motionären att detta har införts i Nya Zeeland och i Skottland. I Nya Zeeland stannade tidigare 1 
av 12 flickor hemma från skolan med anledning av att de inte hade råd med mensskydd. Ett 
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pilotprojekt med gratis mensskydd genomfördes med positivt resultat och den nyzeeländska 
regeringen införde därför detta på nationell nivå. 
Arbetarekommunens styrelse anser att vi som samhälle måste bli bättre på att förenkla tillvaron 
för alla som menstruerar. Det är av stor vikt att det i ett samhälle finns såväl infrastruktur som 
stöttande normer för dem med menstruation. Visserligen är Sverige ett land där många 
människor har bra ekonomiska förutsättningar, men även i Sverige förekommer barnfattigdom 
och för dem som inte har råd med mensskydd får det stora konsekvenser. Utöver de ekonomiska 
förutsättningarna spelar även tabun och skamkänslor in. Vidare konstateras i skollagen att alla 
elever “ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av 
studiero”. Elevernas trygghet förhindras om de exempelvis måste gå runt och oroa sig för att 
belasta familjens ekonomi med kostnader för bindor. Styrelsen konstaterar att vi som 
socialdemokrater inte kan acceptera dessa förhållanden. 
 
AK-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till partidistriktet 
Styrelsens föredragande: Fredrik Bylund 
Sundbybergs Arbetarekommuns medlemsmöte den 10 december 2022 beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion "avgiftsfria mensskydd för elever i grund- och 
gymnasieskola" 
Föredragande: Ebba Östlin 
 
Vi lever i en osäker tid, där Rysslands invasion av Ukraina har påverkat hela världsekonomin. I 
Sverige märker familjer det genom ökad inflation, höga elpriser, höjda räntor och dyrare mat. I 
kommunerna blir det också väldigt märkbart med allt från ökade byggkostnader till att många fler 
barn äter mer på luncherna i skolan. Vidare delar distriktsstyrelsen motionärens uppfattning att 
det råder ekonomisk orättvisa mellan kvinnor och män genom livet. Men att de största 
ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor inte ligger inom ämnet för denna motion. 
 
Utifrån det ekonomiska läget blir det extra viktigt att de ekonomiska reformer som vi 
Socialdemokrater driver och genomför är breda och tydligt löser de ekonomiska utmaningar som 
vanligt folk nu står inför. Nuvarande lagstiftning möjliggör att en kommun i sina kommunala 
skolor kan erbjuda gratis mensskydd men man kan inte styra de fristående aktörerna. Om man i 
en kommun genomför en sådan reform måste kommunen ekonomiskt kompensera de fristående 
aktörerna utan att man kan ställa några krav på de erbjuder gratis mensskydd. För att få tillstånd 
det som motionären föreslår bör beslutet ske genom en nationell reform. Distriktsstyrelsen finner 
dock att det reformutrymme som kan uppstå under denna mandatperiod i första hand kommer 
behöva prioriteras för mer akuta uppgifter. 
 
Utifrån ett miljöperspektiv kan distriktsstyrelsen även konstatera att mer än 90% av en 
sanitetsbinda tillverkas av plast från råolja, resten kommer från trämassa som klorblekts. Om man 
tittar på vilken miljöpåverkan det absorberande materialet i en dambinda har, vilket även 
innefattar avverkning av stora skogsområden för att få fram trämassan och klorblekning av 
densamma, ser man vilken enormmiljöpåverkan detta medför. Varje år kastas mer än 45 miljarder 
mensskydd bort och det tar ungefär 500 år för en dambinda att brytas ner. Distriktsstyrelsen vill 
därför lyfta vikten av att utbilda i hur man använder menskopp, ett mensskydd som både är 
kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart, är viktigt. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 
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Övrigt 9 - Återinför allmän värnplikt för ökad säkerhet, integration 
och samhällsgemenskap 
Sedan 2010, då den allmänna värnplikten gick in i viloläge, har det skett små förändringar för att 
stärka det svenska försvaret. 2014 återupptogs repetitionsutbildningar och 2018 såg vi en kull 18-
åringar mönstra - en glädjande utveckling. Med det rådande säkerhetspolitiska läget är ett starkare 
försvar en av flera frågor som återigen blivit aktuella för Sverige. Vi menar att allmän värnplikt 
inte bara bidrar till ett starkare försvar, det är också en satsning som ökar integrationen och bidrar 
till viktig samhällsgemenskap. 
 
Genom värnplikten skapas vinster som gynnar både medborgare och samhälle i stort. Vi ser 
vinster med en allmän värnplikt inom flera områden: 
- Ett starkare försvar. Med allmän värnplikt stärker vi landets säkerhet för såväl kust, luftrum och 
land samt ger förstärkt skydd för digitala angrepp från främmande makt. 
- Allmän värnplikt främjar integration och bidrar till gemenskap. Om alla svenska medborgare 
som fyller 18 år kallas till mönstring och merparten av dessa genomgår en värnpliktsutbildning får 
vi en plattform där alla möts och tar ansvar för vårt land tillsammans. Det blir en svårslagen del 
av integrationen. Att få en viktig uppgift och en självklar tillhörighet är något som alltför många 
unga saknar idag. Med värnplikten får man en chans att växa, lära sig ta ansvar och ta ett steg in i 
vuxenvärlden. 
- Fler levande förband ger en större stabilitet och ökade möjligheter att utnyttja det civila 
försvaret. Exempel på detta är Södertäljes ING 1, vars största uppgift var att se till att transporter 
över Södertälje kanal skulle fungera även om broarna sprängdes. Försvaret skulle även kunna 
sättas in vid civilförsvarsinsatser. Förband och civilförsvar skulle därmed kunna bli en ännu 
viktigare resurs vid ickemilitära insatser, som exempelvis under pandemier eller vid skogsbränder 
och översvämningar. 
 
Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 

• att Socialdemokraterna arbetar för en modern värnplikt som omfattar både militär och 
civil pliktverksamhet 

• att Socialdemokraterna arbetar för att alla ungdomar som fyller 18 år ska kallas till 
mönstring 

 
Medlemsmötet beslutade 
Att bifalla motionen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ”Återinför allmän värnplikt för ökad säkerhet, 
integration och samhällsgemenskap” 
Föredragande: Markus Selin markus.selin@riksdagen.se 
 
Sverige ska ha ett eget trovärdigt totalförsvar som klarar av att försvara vår territoriella integritet, 
våra grundläggande värden samt vår demokrati. Detta bidrar till stabilitet i närområdet. Den 
socialdemokratiskt ledda regeringen har brutit en lång tids nedskärningar i försvaret genom ett 
nytt partiöverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår förmåga, både vad gäller det 
militära försvaret och det civila. Anslagen till det militära försvaret ska öka till motsvarande två 
procent av BNP så fort det är praktiskt möjligt, för att stärka vår försvarsförmåga. 
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De investeringar i totalförsvaret som nu genomförs måste utgå från en hållfast, tydlig och 
långsiktig politisk vilja. Försvarsbesluten 2015 och 2020 är ett uttryck för detta. Under åren 2014–
2025 ökar försvarsanslaget med mer än 100 procent. Stabiliteten i det som nu med stor möda 
byggs upp får inte undermineras av tillfälliga säkerhetspolitiska konjunkturer, önsketänkande eller 
naivitet. 
 
Två perspektiv är just nu särskilt viktiga. Sverige måste agera mycket framåtlutat och aktivt i 
samband med integrationen i Nato. Samtidigt måste arbetet med att stegvis öka den svenska 
militära och civila försvarsförmågan fortsätta. Samordning och ledning i norra Skandinavien och 
Östersjömiljön blir centralt. Sverige måste snabbt inlemmas i Natos luft- och missilförsvar. 
Stödet till Baltikum i form av medverkan i flygövervakning bör vara ett viktigt första åtagande. 
Stockholmsregionen kommer, ur ett nordiskt Nato-perspektiv, att vara en geografisk mittpunkt i 
detta. 
 
I januari varje år skickar Plikt- och prövningsverket ut ett så kallat mönstringsunderlag till alla 
ungdomar i en ny årskull genom ett frågeformulär. Frågeformuläret rymmer cirka 50 till 60 
frågor. En årskull är drygt 100 000 ungdomar och en femtedel av alla svarande tas idag vidare för 
fler tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer som kan ske en till två dagar. Vilka, 
varför och hur många som kallas till tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer beror på 
de behov som finns hos Försvarsmakten, där behoven nu är starkt ökande. 
Värnpliktsvolymerna ska öka i och med dessa satsningar och bör så snart som möjligt omfatta 10 
000 värnpliktiga per år. De tre brigader som i dag är under uppbyggnad bör kompletteras med 
fler. Uthålligheten i markstriden är avgörande. Inte minst visar erfarenheterna från Ukraina detta. 
Vi socialdemokrater anser att den samlade krigsorganisationen ska uppgå till minst 100 000 
personer 2030. 
 
Den återaktiverade värnplikten är en viktig del av detta. Därmed återuppbyggs mönstringen, 
antalet regementen blir fler och unga kan göra värnplikt. Det är bra, men det räcker inte. 
Framtiden präglas av osäkerhet. Säkerhetsläget har snabbt förändrats och återigen har vi en 
väpnad konflikt på vår kontinent. Ryssland kommer att utgöra det största dimensionerande hotet 
mot de västerländska demokratierna för en lång tid framöver. Det finns risker både inom och 
utanför våra gränser. 
 
I händelse av kris eller krig måste hela samhället fungera. Vi socialdemokrater vet att 
civilförsvaret bör dimensioneras utifrån krigets krav. Då klarar man också civila kriser som 
exempelvis skogsbränder, översvämningar, svåra snöoväder och cyberangrepp. Det måste också 
byggas en stark motståndskraft mot desinformation. 
 
Varje generation måste lära sig bemöta risker, även i sitt närområde. Samtidigt finns en längtan 
efter gemensamma projekt, efter samhörighet, trygghet och efter ett samhällsbygge som utförs 
tillsammans. 
 
Bland kommunerna märks nya eller återtagna uppdrag gällande exempelvis risk och 
sårbarhetsanalyser, nödvattenplaner, skyddsrumsplaner samt roll i totalförsvaret. Det handlar 
både om kunskaper och färdigheter i militärt försvar och om att kunna utföra samhällsbärande 
arbetsuppgifter. 
 
Tyvärr är det fortfarande för få som utför värnplikten, de samhällsbärande arbetsuppgifterna får 
inte underskattas. En modern värnplikt och civilplikt som byggs upp i ett sammanhang kan vara 
den hörnsten som krävs för möjliga framtida utmaningar, för att gemensamt kunna säkra och 
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försvara vårt land. Det är nödvändigt att förändra och utveckla vårt sätt att säkerställa kunskaper 
hos unga. 
 
Beredskap, kunskap och möjligheter att kunna hantera kriser måste stå i paritet med Sveriges 
geografiska behov. Stockholms- och Mälardalsregionen är en del av Sverige som står för närmare 
hälften av Sveriges befolkning, sysselsättning och BNP samt genererar mer än hälften av 
tillväxten i hela landet. Östra Mellansverige fungerar som en gemensam marknad för arbete, 
utbildning och bostäder vilket ger en mångfald av möjligheter och kvaliteter för människor och 
företag. Stockholm-Mälarregionen växer, blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och 
konkurrenskraft samt är ett nav i Norden. 
Var värnplikts- och civilpliktsutbildningarna förläggs måste alltid i första hand beslutas utifrån en 
analys av var i landet behoven finns. En fortsatt utbyggnad av totalförsvaret borde dock leda till 
att även Stockholm-Mälarregionen tillförs fler värnplikts- och civilpliktsutbildningar. I slutändan 
handlar det om att vi ska bygga ett folkförsvar. Ett totalförsvar av svenska folket och för svenska 
folket. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
besvara att-sats 1 och besvara att-sats 2 
 

Övrigt 10 -Motion angående behovet av förstärkt interndemokrati 
inom vårt parti - Haninge 
Motion till Stockholms Läns Socialdemokratiska Distriktsårskongress 2023 angående behovet av 
förstärkt interndemokrati inom vårt parti 
 
I arbetarrörelsens begynnelse var demokrati ett mål i sig och handlade om människans frigörelse 
(""Slav stig upp och gör dig fri""). Kampen för demokrati ledde till att Sveriges riksdag 1909 
beslutade att avskaffa kravet på viss årsinkomst för att män skulle få rösta i allmänna val, och 
1921 fick även kvinnor rösträtt. Det var fackföreningsrörelsen, socialdemokraterna och 
liberalerna som stod för den politiska demokratins födelse. Den formella politiska demokratin 
förstärktes när parollen En man - en röst tillämpades och fick en konkret innebörd. Att en vanlig 
medlem på ett fackmöte eller på partimöten kunde räcka upp handen och begära ordet och yttra 
sig innebar en förändring i det sociala livet som inte kan överskattas. 
 
För att detta ska kunna bli verklighet krävs en förnyelse av partiet byggd på ökat deltagande och 
inflytande från oss medlemmar. Vill vi kunna stoppa den fortsatta nedmonteringen av 
välfärdssamhället och tydligt stå för en konsekvent väg framåt där vi – återigen! – Tillsammans 
bygger landet är det därför hög tid att stärka och utveckla den interna demokratins mekanismer 
och strukturer inom partiet. Utvecklad intern demokrati är en viktig förutsättning för att kunna 
vända den dramatiska minskning av antalet medlemmar som skett, från ca 1,2 miljoner 
medlemmar år 1979 till nuvarande 
ca 75 000. 
 
Ett ökat medlemsantal och fördjupat deltagande och inflytande från medlemmarna skulle också 
bidra till att återigen få igång det nödvändiga samtalet på arbetsplatserna och i grannskapet; ett 
samtal där reaktionära krafter på senare tid haft övertaget. En sådan förnyelse av partiet skulle 
vidare kunna utgöra en motkraft till dagens tendens att den politiska sfären lösgör sig från den 
sociala verkligheten och bidra till att partiet åter igen skulle kunna stärka det vinnande 
folkrörelsearbetet. Politiken ska verkligen inte vara en karriär som andra och politiken får inte bli 
en vara med väljaren som ett slags kund. Medlemmarnas och väljarnas aktiva deltagande är här ett 
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viktigt korrektiv, en navelsträng till det verkliga livet och politikens förankring i detta. Öppenhet, 
deltagande och ansvarsutkrävande ska prägla vårt parti och vårt folkrörelsearbete. 
 
Den bristande interna demokratin har lett till ett demokratiskt underskott i vårt 
socialdemokratiska parti. Hur uttrycks detta? Jo, medlemmarna saknar ett reellt inflytande över 
den politik som bedrivs. Partiledningen på central som på lokal nivå fattar beslut över huvudet på 
gräsrötterna i partiet. Vi skulle kunna säga att i den demokrati som vi vill att arbetarrörelsen skall 
vara så behöver det finnas en levande rörelse i rörelsen. 
 
Det finns många uttryck för vad som gått snett i partiet, igår och idag. Tar vi den gångna 
valrörelsen så präglades den av en personkult kring Magdalena Andersson som dolde att vi i valet 
saknade en politik byggd på vår grundläggande ideologi om rättvisa, jämlikhet och solidaritet. 
 
Mot bakgrunden ovan, mot bakgrund av dagens allvarliga samhällsproblem och mot bakgrund av 
behovet av en förstärkt interndemokrati inom Partiet föreslår vi att Distriktskongressen beslutar: 

• att Distriktet på lämpligt sätt utifrån motionen verkar för att utreda vad och hur vi kan 
göra för att förstärka den interna demokratin inom vår rörelse och på dess alla nivåer. 

• att Haninge AK antar Motionen som sin egen 

 
Haninge AK antar motionen som sin egen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 10 Motion till Stockholms Läns 
Socialdemokratiska Distriktsårskongress 2023 angående behovet av förstärkt 
interndemokrati inom vårt parti 
Föredragande: Sara Heelge Vikmång sara.helge-vikmang@huddinge.se 
 
Distriktsstyrelsen instämmer i vikten av att öka antalet medlemmar och att medlemmar inom 
Socialdemokraterna ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka partiets politik. 
Partikongressen 2019 fattade beslut om ett organisatoriskt reformprogram som ska stärka oss 
som parti. Här fastslås att vår verksamhetsidé är en folkrörelse som förändrar samhället. Vi ska ge 
medlemmar möjlighet att utvecklas och växa genom en levande partiverksamhet som bygger på 
det politiska samtalet. Vår politik ska utvecklas med fokus på det socialdemokratiska uppdraget 
att öka jämlikheten. Distriktsstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2023 tre fokusområden: 
Sveriges största partidistrikt, utbilda och påverka. Vi ska bland annat värva 1000 nya medlemmar 
under 2023 och säkerställa att alla nya medlemmar erbjuds medlemsutbildning. 
 
Motionen lyfter 2022 års valrörelse och de strategiska vägval som gjordes nationellt och den 
politik som partiet gick till val på. Valet har utvärderas i en nationell valanalysgrupp under ledning 
av Ida Karkiainen och Leif Jakobsson där Aida Hadzialic ingår. Partidistriktets styrelse har 
tillsammans med Stockholms partidistrikt utsett Katarina Berggren och Jens Lundberg att 
utvärdera och återkomma med slutsatser och förslag kring den regionala valrörelsen, denna är 
ännu inte klar. Distriktsstyrelsen vill inte förekomma den regionala valanalysen men kan 
konstatera att Socialdemokraterna gick fram i samtliga tre val i 24 av länets kommuner (i region- 
och riksdagsval gick vi fram i samtliga kommuner). Därmed har målet om att leda styret i Region 
Stockholm kunnat förverkligas och Socialdemokraterna ingår i 11 kommuners styren i vår region. 
 
Partiets politik och program beslutas på kongresser och årsmöten av ombud, valda av 
medlemmarna eller av representanter valda av medlemmarna. Partistyrelsen och distriktsstyrelsen 
har utifrån gällande riktlinjer och program beslutat om valstrategier, valmanifest, och regionala 
vallöften. 
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I partiets stadgar antagna på partikongressen 2021 beskrivs i kapitel 3 Medlemmars rättigheter och 
skyldigheter att medlemmen har rätt att ställa förslag vid möten och motionera till 
arbetarekommunens årsmöten/representantskap, partidistriktets årsmöte/kongress och partiets 
kongresser samt delta i partiets rådslag. Vidare framgår i stadgarna att partistyrelsen ansvarar för 
planering och samordning av valrörelser och utveckling av vår politik, att partidistriktet ansvarar 
för valorganisationen i verksamhetsområdet och att distriktsstyrelsen är partidistriktets högst 
beslutande organ när årsmötet/kongressen inte är samlad. Inför valet beslutade 
distriktskongressen om ett regionalt handlingsprogram för första gången på ett antal år. Detta för 
att bredda och fördjupa det politiska samtalet i vårt partidistrikt. 
Distriktsstyrelsen anser därmed att medlemmarnas inflytande har tillgodosetts i enlighet med 
stadgarna. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Motionen anses besvarad 
 

Övrigt 11 - Motion till distriktkongressen 2023 - Haninge 
Ang politiker som lämnar sina uppdrag i riksdag, kommun och region och därefter kommer att 
arbeta med lobbyism och politisk påverkan. 
Numera har avgående politiker på nationell nivå börjat jobba med lobbyism i stor utsträckning. 
Problem har uppmärksammats och sedan 2018 gäller en lagstiftning om karantänsprövning för 
avgående statsråd och statssekreterare, där en särskild nämnd prövar nya uppdrag för eventuella 
intressekonflikter. 
 
Ledande avgående politiker i kommunal och regional politik omfattas inte av lagen. Detta är 
naturligtvis ett demokratiskt problem och de medborgare som vill försäkra sig om de 
förtroendevaldas moraliska pliktkänsla är helt utlämnade till de avgående politikernas egna 
omdömen. Omdömeslöshet har hittills inte varit legio, däremot finns det för många exempel och 
det kan förväntas öka med samhällets tilltagande individualism och minskande sociala kontroll. 
 
I regeringskansli och riksdag finns runt 200 politiskt tillsatta tjänstemän, i regioner och 
kommuner ytterligare 800. En stor del av överföringen av färsk politisk kompetens till 
kommersiell verksamhet har under tidigare decennier denna stora grupp av politiska tjänstemän 
stått för. De är också långt fler än de förtroendevalda, men har motsvarande kunnande och 
nätverk, och är därmed mycket attraktiva för inflytandebranschen och för alla möjliga 
kommersiella intressen. Diskussionen har varit omfattande kring problemen. Om en politiker 
eller tjänsteperson exempelvis skulle utforma underlag till offentlig upphandling på ett sätt som 
gynnar hens hemliga kundkretsar riskerar stora skador att uppstå. Många andra osmakliga 
situationer har eller kan uppstå. Demokratiskt underskott av denna typ måste förhindras. 
Transparensen runt politik och påverkansbransch måste öka. 
 
Yrkande 
Vi undertecknade yrkar på 

• att Haninge AK antar motionen som sin egen 

• att distriktskongressen föreslår regionfullmäktigegruppen att verka för reglera 
övergångarna mellan politik och påverkansbranschen i region Stockholm 

 
Sten Wiktorsson, Staffan Engblom, Kent Renen Johansson 
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Haninge AK antar motionen som sin egen 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion nr 11 från Haninge om övergångsregler 
Föredragande: Boel Godner boel.godner@sodertalje.se 
Det är ett angeläget ämne motionärerna tar upp. Det finns exempel på hur förtroendevalda eller 
tjänstepersoner gått direkt till anställning i ett företag som man genom politiska beslut gynnat 
under utövningen av sitt uppdrag. Det är osmakligt. Det finns också risk för att man rekryteras av 
företag eller organisationer som vill dra nytta av interna uppgifter som den 
förtroendevalde/anställde tagit del av i tjänsten. 
 
Statsråd och statssekreterare omfattas i dag av karantänsregler för att sådant inte ska kunna ske. 
Det är ett framsteg även om anmälan är frivillig och reglerna inte är bindande. 
Det lämnas idag i övrigt till den enskildes eget omdöme att avgöra vad som är rätt att göra efter 
avslutat uppdrag. Det är synnerligen problematiskt att det är möjligt att gå direkt från ett uppdrag 
som regionråd med ansvar för sjukvårdsfrågor till exempel till ett arbete i ett privat vårdföretag. 
 
Det finns idag omställningsstöd för de som haft politiska uppdrag på hel- eller deltid i kommun 
eller region under långa perioder. Dessa är till för att ge möjlighet att komma i egen försörjning 
utan att behöva lockas in i något man inte kan stå för. 
 
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Region Stockholm har redan för ett år sedan 
offentliggjort att detta är en viktig fråga vid eventuell valseger och har redan satt igång ett arbete 
med att göra karantänsregler möjliga. 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen 
att anse motionen besvarad 
 

Övrigt 12 - Ang valberedningens arbete - Salem 
Salem Andreas Dahl 
"Socialdemokraterna är en demokratisk organisation som tjänar det politiska intresset för 
majoriteten. Det är också viktigt för oss som parti att värna om den svages rätt och skydd i 
samhället. Vi arbetar för att representera det stora flertalet människor i vårt land. Vi arbetar alltid 
hårt för att så många som möjligt ska omfattas av vår politik. Socialdemokraterna kännetecknas 
av en stark syn på minoritetens skydd. Socialdemokraterna i Stockholms län behöver hela tiden 
arbeta med och utveckla den interna demokratin i partiet. Om partiet misslyckas i sin strävan att 
förnya sig, eller skapa vägar och underlätta för olika åsikter att få plats i partiet kommer 
folkrörelsetanken att få sig en törn. 
 
Ett exempel på detta är hur partiet och vårt kära partidistrikt arbetar med tillsättandet av våra 
valda representanter i olika församlingar och listor. Tydligt är dock att nuvarande arbetssätt 
skapar ett underskott för de av våra kommuner som är mindre i befolkningsmängd. 
Vi väljer vid vår distriktskongress en valberedning som har som uppdrag att förbereda, och arbeta 
med våra listor till region och riksdag. Arbetet utförs på ett förträffligt sätt av valberedningen. 
Men det som riskerar att hända är att de mindre arbetarekommunerna inte representeras på ett 
tillräckligt bra sätt i våra beslutande församlingar. 
De representanter som är valda, gör sitt bästa för att möta och fånga upp de mindre 
arbetarkommunernas intresse, och vi som en av de mindre arbetarekommunerna är väldigt 
tacksamma för det arbete som utförs. 
Likväl som vi är glada och tacksamma över att region- och riksdagsledamöterna faktiskt besöker 
oss så är även symboler viktiga i rekryteringen av nya medlemmar och förändring av det politiska 
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läget. I dagsläget är det svårt att representanter från de mindre arbetarekommunerna får gehör 
ens i de olika nämnderna som exempelvis regionen har att föreslå. Hur ska nya, hungriga 
medlemmar som vill arbeta med politisk förändring förmås att sträva efter representation i region 
och riksdag när det inte ens är aktuellt med ordinarie platser i de församlingar som distriktet 
bereder? 
 
Salems arbetarekommun föreslår: 

• att distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län ges ett uppdrag att se över 
de riktlinjer och prioriteringar som gäller för valberedningens arbete och 

• att distriktsstyrelsen utarbetar nya riktlinjer och principer och prioriteringar för 
valberedningens arbete i kommande val samt 

• att distriktsstyrelsen arbetar igenom ett tydligt skydd för de mindre arbetarekommunernas 
representation i de beslutande fullmäktigeförsamlingarna, nämnderna och styrelser som är 
föremål för distriktets valberedning. 

 
Andreas Dahl, Socialdemokraterna i Salem 
AK styrelsen i Salem behandlade motionen på möte 2022-11-30 och beslutade att motionen ska 
skickas in till 2023 års distriktskongress. 
Medlemsmötet beslutade 2022-12-07 att motionen ska skickas in till 2023 år distriktskongress. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 12 
Föredragande: Sara Heelge Vikmång sara.helge-vikmang@huddinge.se 
Motionen lyfter vikten av att utveckla interndemokratin och att tillgodose att olika åsikter får 
plats i partiet. Vidare vill motionen säkerställa att de mindre arbetarekommunerna representeras i 
tillräckligt stor grad i beslutande församlingar. Valberedningens arbete lyfts fram som gott liksom 
de valda representanternas vilja att fånga upp de mindre arbetarekommunernas intressen. 
 
Enligt stadgarna ska ordinarie kongress ett år före det allmänna valet utse en valberedning som 
förbereder fastställande av valsedel till riksdagsval och regionval. Minst en representant från 
fackliga utskottet bör ingå. 
 
Partimedlemmarna och till partiet anslutna organisationer sänder förslag till arbetarekommunens 
styrelse som sänder dessa vidare till distriktet. Arbetarekommunerna kan rangordna kandidaterna. 
Valberedningen gör upp förslag som distriktsstyrelsen yttrar sig över. Beslut fattas sedan på 
valkonferensen av ombuden utsedda av respektive arbetarekommun. Ombudsfördelningen 
bestäms av medlemsantalet och varje arbetarekommun har rätt att utse ombud i förhållande till 
antal huvudmedlemskap. Det som beskrivits här gäller också vid beredning av övriga uppdrag 
som regionfullmäktige ska fatta beslut om med det undantag att det enligt stadgarna är 
distriktsstyrelsen som beslutar i ärendet. Fullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden. I vårt 
partidistrikt har vi av tradition behandlat ärendet på en valkonferens. 
 
Distriktsstyrelsen förstår motionärens vilja att säkerställa representation från de mindre 
arbetarekommunerna. Distriktsstyrelsen menar dock att stadgarna har tillgodosett alla 
medlemmar och arbetarekommuners möjlighet att nominera kandidater och att det är 
valberedningen och slutligen distriktskongressen som måste säkerställa helheten i det förslag som 
sedan beslutas. Valberedningen kan i detta arbete med fördel hålla en löpande dialog med 
arbetarekommunerna, vilket också skett i samband med kandidatnomineringar och fastställande 
av listor inför och efter valet 2022. 
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Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning att de representanter som väljs till riksdagen, 
regionfullmäktige och övriga regionala uppdrag ska företräda hela partidistriktet och regionen. De 
förtroendevalda ska ha en obruten kontakt med partiorganisationerna och bidra till 
partiverksamhetens utveckling. Förtroendevalda ska också kommunicera med 
partiorganisationerna om det ansvarsområde som förtroendeuppdraget omfattar. 
Distriktsstyrelsen har fortlöpande kontakt med regionråden och riksdagsledamöterna som också 
representeras i styrelsen. Distriktsstyrelsen uppskattar, liksom motionären, alla de 
kampanjinsatser och det intresse som våra ledande regionala företrädare visar för de lokala 
perspektiven. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1, 
avslå att-sats 2 
avslå att-sats 3 
 

Övrigt 13 - Vad vi Socialdemokrater kan och vill göra för ökat 
djurskydd i Sverige - Sigtuna 
Vi talar sällan om plågsamma djurförsök, om burhöns eller om minkuppfödning. Vi kan 
emellanåt, när Aftonbladet publicerar hemska bilder från kycklingindustrin förfasas över hur vissa 
producenter föder upp kycklingar. Eller när vi läser om hur det går till när grisar slaktas inför jul. 
Det är för oss allra flesta för mycket att ta in. Vi scrollar snabbt vidare till nästa nyhet och i nästa 
sekund glöms kycklingarna och grisarna bort. 
 
Idag finns det minkfarmar i Sverige där minkar, dessa intelligenta djur, är inlåsta under hela sitt liv 
i små gallerburar – endast för sin päls. Minken i sitt naturliga tillstånd jagar, rör sig över stora ytor 
och väljer att leva nära vattendrag. 
 
Fågelindustrin är grym. Idag finns burhöns som inte ens kan sträcka ut sina vingar. En höna har 
motsvarande ett A4-ark att röra sig på och hönorna är inlåsta i små burar under hela sitt liv. Detta 
är helt tillräckligt med plats enligt idag svenska gällande lagar. 
 
Idag föds så kallade turbokycklingar, snabbväxande industrikycklingar upp. En nykläckt kyckling 
växer till slaktfågel på 2,1 kilo på bara 33 dagar. 
 
Andra europeiska länder har redan förbjudit minkfarmar. 
I Sverige har vi istället via beslut av Jordbruksverket betalat ut statsbidrag till producenter av 
minkpälsar, ca 190 kronor per päls för utebliven försäljning under pandemin då parning av 
minkar tillfälligt förbjöds. 
 
Socialdemokraterna röstade under kongressen 2021 ner förslaget om att förbjuda minkfarmar i 
Sverige. Det skulle kunna bli kostsamma ersättningskrav och en möjlig komplicerad och 
långdragen juridisk process. 
 
Jag anser att det beslutet nu måste omvärderas. Andra länder i Europa har lyckats förbjuda 
minkfarmar. Var finns vår politiska vilja? Vill vi förbättra djurhållningen i Sverige och vill vi 
stoppa djurplågeriet? I vilken riktning vill vi gå? 
 
Vi behöver visa våra barn och unga hur viktigt det är med en bra djurhållning, att vi människor 
kan bättre och att vi är empatiska varelser som ta ansvar för djurhållningen i landet. 
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Det är dags för oss Socialdemokrater att vi i Sveriges största parti visar, vill och vågar förändra 
livet för djur och ska arbeta för en bättre djurhållning 
 
Jag föreslår att Socialdemokraterna i Sigtuna ska besluta om: 

• att motionen ska antas i sin helhet och skickas vidare till partidistriktets konferens 

• att minkfarmar ska förbjudas 

• att hållning av burhöns ska förbjudas 

• att uppfödning av turbokycklingar ska förbjudas 

• att aktivt verka för att stärka och skärpa lagarna för all djurhållning och skärpa straffen för 
misshandel av djur 

• att aktivt verka för att stoppa djurhållning av djur i bur, även smådjur 

• att aktivt verka för att stoppa plågsamma djurförsök 

• att verka för ett inrättande av en djurskyddsminister 

• att Socialdemokraterna på riksnivå ska inrätta en dedikerad arbetsgrupp som aktivt ska 
arbeta med djurrättsfrågor i samarbete med djurrättsorganisationer i Sverige 

 
Märsta 29 november 2022 
Carina Henriksson Pearce 
 
Beslut AK möte den 7 december 2022 
AK styrelsen föreslår medlemsmötet 
Att anta motionen i sin helhet och sända den vidare till partidistriktets årskonferens 2023. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Vad vi Socialdemokrater kan och vill göra för 
ökat djurskydd i Sverige” 
Föredragande: Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se 
 
Carina Henriksson Pearce från Märsta har skrivit en stark motion om djurensrättigheter och givit 
konkreta förslag. Socialdemokraterna har som mål; Att behandla våra djur på ett bra sätt är ett 
etiskt ansvar som vi alla har. Sverige ska vara världsledande när det gäller djurskydd. Vi 
socialdemokrater vill därför att svenskt djurskydd fortsätter att förbättras. 
 
Detta är beslutat av partikongressen 2021, och har varit ledande för den tidigare 
Socialdemokratiska regeringen samt riksdagsgruppen. För att ytterligare exemplifiera mer konkret 
den socialdemokratiska djurskyddspolitiken arbetare vi enligt följande; 
• värna djurskyddslagen 
• ha en stark djurtillsyn så att lagar och regler efterlevs 
• värna den nya djurskyddslag som slår fast att djur ska kunna bete sig naturligt och ta fram krav 
på märkning av katter 
• göra det obligatoriskt att vid alla offentliga upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på 
att produktionen har skett med höga krav på djurskydd och låg användning av antibiotika – 
precis som i Sverige. 
• agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa bland annat 
hårdare krav på transporterna. 
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Djurvälfärden är en viktig del för att värna djurensrätt i vårt samhälle. I ett starkt samhälle med 
bra tillsyn där våra djur behandlas väl skapar konkurrensfördelar för det svenska lantbruket att 
producera hög kvalité på maten utan att göra avkall på vare sig djurensrätt eller vår gemensamma 
natur. 
 
Motionären föreslår att minkfarmar ska förbjudas. Stockholms läns partidistriktskongress 
beslutade 2022, att minkfarmar i Sverige ska fasas ut och övertid stängas. Med anledning av att 
distriktskongressen tidigare beslutat i enlighet med motionärens anda anser distriktsstyrelsen 
attsatsen som besvarad. 
 
Motionären föreslår även att hållning av burhöns ska förbjudas vilket distriktsstyrelsen yrkar 
avslag. Vi har restriktiv lagstiftning för burhöns enligt, Djurskyddsförordning (2019:66) Krav på 
inhysning av höns för äggproduktion. 1 § Höns för äggproduktion ska hållas i inhysningssystem 
som uppfyller hönsens behov av att värpa i rede, sitta upphöjt och sandbada. Jordbruksverket 
övervakar lagstiftningen samt förordningen beslutad av riksdagen genom författningssamling 
(SJVFS 2022:5). 
 
Motionären yrkar även att uppfödning av turbokycklingar ska förbjudas. Begreppet 
turbokycklingar används av organisationer som Djurensrätt och beskriver kycklingar som pumpas 
med preparat för att växa väldigt fort och är sjuka. Enligt Sveriges lagstiftningar och förordningar 
är detta inte tillåtet. Sjuka djur får inte förekomma och branschorganisation Svensk Fågel, vilka 
organiserar lantbrukare som är fågeluppfödare har mer långtgående krav än de som framförs i 
ECC, European Chicken Commitment, som är framtaget av djurrättsorganisationer inom EU. 
Distriktsstyrelsen yrkar avslag på attsatsen. 
 
Vidare föreslår motionären att aktivt verka för att stärka och skärpa lagarna för all djurhållning 
och skärpa straffen för misshandel av djur. Vi har de starkaste lagarna i Europa och fortsätter att 
jobba med att stärka lagarna i Sverige. Den tidigare Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), 
drev tidigare Sveriges krav om stopp av antibiotika till friska djur. Något som Sverige beslutat om 
många år tidigare när ministern presenterade förslagen i EU togs det inte positivt emot men är 
numera beslutat i EU tack vare Socialdemokratisk progressiv politik där Sverige ska vara 
världsledande i djurhållning. 
 
Ytterligare förslag från motionären är att aktivt verka för att stoppa djurhållning av djur i bur, 
även smådjur. Distriktsstyrelsen anser detta inte görbart då förslaget är för svävande. Fåglar, 
kaniner, möss och marsvin kan behöva ett rede i en bur men självklart anpassat för 
djurensvälfärd. 
 
Motionären föreslår även att aktivt verka för att stoppa plågsamma djurförsök. 
Socialdemokraterna är delaktiga att verksamhet som byggts upp vid 3R-centret (Sveriges 3R-
center är en arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska 
(reduce) och förfina (refine) djurförsök) med att sprida kunskap om 3R-frågor, att stödja de 
djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen, är av stor vikt för djurskyddet av 
försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. Därför har vi satsat 
på en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per 
år under åren 2021–2023. Hur fortsättningen ser ut med ny regering är oklart men behöver 
bevakas. Distriktsstyrelsen yrkar därför avslag på föreslagen attsats. 
 
Carina förslår även att verka för ett inrättande av en djurskyddsminister. Distriktsstyrelsen anser 
det viktigt att veta var frågor hör hemma i regeringen, det underlättar för medborgaren och 
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riksdagsledamöternas ansvarsutkrävande och arbete samt för mediernas granskning. Det är 
statsministern som ansvarar för arbetsfördelningen inom regeringen. Distriktsstyrelsen anser att 
Kommande Statsminister Magdalena Andersson är välrustad för att göra denna arbetsfördelning 
och tydliggöra om en enskild minister skall hantera djurskyddsfrågor eller om frågorna ryms inom 
tex en jordbruksministers ansvarsområde. Distriktsstyrelsen yrkar därför avslag på förslaget. 
 
Slutligen föreslår motionären att Socialdemokraterna på riksnivå ska inrätta en dedikerad 
arbetsgrupp som aktivt ska arbeta med djurrättsfrågor i samarbete med djurrättsorganisationer i 
Sverige. Socialdemokraterna har en ledande politik inom området och söker alltid dialog med 
olika folkrörelser, vi är en rörelse i ständig förändring och ska alltid vara tillgängliga för dialog 
både nationellt, regionalt samt lokalt i arbetarekommunerna. Folkrörelsen är vår styrka. 
Distriktsstyrelsen anser inte att en specifik arbetsgrupp tillsammans djurrättsorganisationer 
behöver startas på riksnivå utan att samtal ska vara en del av det naturliga 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 2–9 
 

Övrigt 14 - Inför krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel - 
Norrtälje 
Sverige har en miljö och djurskyddslagstiftning som ställer långtgående krav på svenska bönder. 
Den offentliga sektorn är en stor kund för inköp av livsmedel, och varje år görs offentliga inköp 
av livsmedel till ett värde av ungefär 10 miljarder kronor av den svenska staten samt landets 
regioner och kommuner. Tre miljoner måltider serveras varje dag i vård, skola och omsorg. 
 
Vid offentlig upphandling är det inte tillåtet att ställa krav på ursprung, vilket är orsaken till att 
Sverige varje år upphandlar stora mängder animaliska livsmedel som inte omfattas av samma 
djurskyddskrav som ställs på våra svenska bönder. 
 
Det vi kan göra för att värna om våra svenska bönder, och för att god djurhållning ska vara 
konkurrenskraftig gentemot andra länders livsmedelsproduktion, är att ställa faktiska krav på 
djurskydd och god djurhållning. Sådana krav kan ta sikte på en minskad antibiotikaanvändning, 
kortare tranportsträckor av djur till slakt, betesdrift, förbud mot svanskupering etc. 
 
För att gå mot en mer långsiktig och hållbar livsmedelsförsörjning, samt att värna om djurens 
välfärd och det svenska jordbruket, krävs att upphandlande myndigheter blir bättre på att ställa 
obligatoriska krav på djurskydd vid upphandling av animaliska livsmedel, och att dessa krav ska 
motsvara de som Sveriges bönder har. 
 
Norrtälje arbetarekommun föreslår distriktsårskongressen besluta 

• Att våra företrädare i kommuner och kommunala bolag ska verka för att obligatoriska krav som 
motsvarar den svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen ställs vid offentlig upphandling av 
livsmedel. 

 
Norrtälje arbetarekommuns möte den 14/12 2022 beslutar att anta motionen som sin egen och 
skickar in den till distriktsårskongressen som gemensam motion för Norrtälje arbetarekommun. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion ” Inför krav på djurskydd vid upphandling av 
livsmedel” 
Föredragande: Patrik Isestad patrik.isestad@nynashamn.se 
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Motionen angående djurskydd vid upphandling av livsmedel som är antagen av Norrtälje 
arbetarekommun, tar upp ett angeläget ämne för våra upphandlande kommuner. Frågan är 
komplex men med en stark politik som Socialdemokraterna har på området ska det kännas tryggt 
för våra folkvalde politiker att kunna ställa krav på den egna upphandlingsmyndigheten. Den 
socialdemokratiska beslutade politiken för att svensk livsmedelsproduktion ska öka grundar sig i 
att vi vill stoppa matfusket och stärka konsumenternas rätt till bra information. Det stärker 
svenskt jordbruk och ger fler jobb på landsbygden. Socialdemokraterna vill: 
 
- öka svensk livsmedelsproduktion och genomföra en offensiv satsning på ekologisk sådan. 
- Bibehålla och utveckla ett starkt djurskydd med höga miljökrav som en konkurrensfördel. 
- Göra det obligatoriskt att, vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel, ställa krav på att 
produktionen sker med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – 
precis som i Sverige. 
- Ha bättre märkning och ökad information till konsumenterna om matens ursprung, även på 
restauranger fortsätta att stötta Sveriges lantbrukare. 
Livsmedelsproduktionen i vårt land har goda förutsättningar till att skapa sysselsättning, tillväxt, 
stärka landsbygden och skapa en hållbarutveckling med bra producerad mat med mycket höga 
miljö- och djurskyddskrav. Den Socialdemokratiska miljöpolitiken har skapat mindre påverkan på 
miljön än i andra länder och den förebilden är en stark konkurrensfördel för Sverige. 
 
När vi ställer höga krav på våra bönder vill vi även att den mat som vi ger äldre och våra barn i 
äldreomsorgen och skolan ska hålla en hög kvalité. Socialdemokratiska politiken är att det ska bli 
obligatoriskt att vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel ställa krav på att produktion skett 
med höga krav på djurskydd och låga krav på antibiotika. 
 
Det offentliga ska vara bäst i klassen och våra svenska lantbrukare ska premieras och inte 
missgynnas genom offentligupphandling. Vi ska stödja hållbart producerad mat och höja 
matkvaliteten i förskolor, skolor, äldreomsorgen samt sjukvården. 
 
Upphandlande myndigheter som ställer krav på hållbarhetsaspekter i sin upphandling av 
produkter av nötkött kan bidra till en mer miljö- och klimatmässigt hållbar nötköttsproduktion 
med gott djurskydd. Genom lagstiftning och stöd från upphandlingsmyndigheten kan beslutande 
politiker idag ställa de krav motionären efterfrågar. 
 
Idag kan en kommun upphandla lokalt om myndigheten har en klar strategi om vad som 
efterfrågas. Upphandlingsmyndigheten i Sverige ger tips och råd hur man kan tänka för att 
definiera vad som kan tolkas lokalt- eller närproducerat. I de fyra nordligaste länen är en vanlig 
definition att produktionen sker i något av dessa län; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland 
eller Jämtland. I Skåne kan det innebära de närliggande kommunerna, eller hela regionen. Detta är 
exempel hur den egna upphandlingsenheten i kommunen kan tänka för att bli bättre på att 
upphandla enligt motionärens intentioner. 
 
Distriktsstyrelsen anser att socialdemokratiska redan förda politiken samt den lagstiftning som är 
rådande redan idag ger våra företrädare stöd att ställa obligatoriska krav som motsvarar den 
svenska miljö- och djurskyddslagstiftningen vid offentlig upphandling av livsmedel. Därmed 
anser vi motionen besvarad. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Anse motionen besvarad. 
 

Övrigt 15 - Mäns våld mot kvinnor - Järfälla 
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Järfälla Arbetarekommun Shahla Alavi 
 
"Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som finns över hela världen. Våld 
mot kvinnor är ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män där män är 
överordnade och kvinnor underordnade. Den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas 
av en man mot en kvinna som han har eller har haft ett förhållande med. Fysiskt våld utrycker sig 
i form av slag, sparkar, att bli dragen i håret, utsättas för våldtäkter och sexuella övergrepp. 
Psykiskt våld kan vara att bli tillkallad med nedsättande ord, att kränkas och hotas (Per Isdal 
2020). Enligt BRÅ (2010), anmäldes 28 000 misshandelsfall mot kvinnor 18 år eller äldre. Detta 
är toppen av ett isberg då inte alla kvinnor anmäler misshandeln av olika orsaker. FN:s 
generalförsamling antog 1993 deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor där de åtar sig 
att motverka ”varje handling av kvinnospecifikt våld”. Trots detta finns det naturligtvis mycket 
kvar att göra. 
 
Enligt Lucas Gottzén, (vålds/mansforskare) är det oerhört viktigt att lyssna på offrens 
erfarenheter men även förövarnas, om vi vill åstadkomma en lösning. Vi behöver gå till roten av 
problemet och hitta de verkliga orsakerna. Vi måste inse att det är relativt vanliga män från 
arbetarklass, medelklass, högutbildade män, samt män med kriminell bakgrund eller med andra 
typer av psykologiska problem som misshandlar. Våldet handlar om en könsmaktsordning som 
råder i samhället utifrån tre olika nivåer; individuella olikheter eller avvikelser, strukturella 
faktorer samt kulturella normer och värderingar, enligt Mona Eliasson och Barbro Ellgrims 
(2006). 
 
På individnivå förklaras männens våld av personliga faktorer, exempelvis förekomsten av våld i 
männens egna familjer, dålig självkänsla, osäkerhet i mansrollen, svartsjuka, hot om skilsmässa, 
drog/alkoholmissbruk och arbetslöshet. I den strukturella nivån har familjen och arbetslivet en 
central roll där ofta outtalade normer gäller för män och kvinnor. Erik Sundberg (1993) förklarar 
att vi redan från barndomen fostras olika och att vi därmed förväntas spela olika roller under 
livet. I den kulturella nivån betonas kulturell påverkan på normer för god manlighet och god 
kvinnlighet enligt Eliasson & Ellgrim (2006). 
 
Att bara vilja sluta vara våldsam räcker sällan för att våldet skall upphöra. För att dessa män skall 
kunna lära sig att hantera relationer till andra utan att ta till våld måste han inse att han ensam är 
ansvarig för sina handlingar oavsett vilka provokationer han utsätts för. För att kunna 
åstadkomma en förändring och kunna hjälpa dessa män att förändra sin syn och relation till våld 
behövs ett långsiktigt arbete i ett tidigt stadie. Som barn har vi lärt våra söner att man ska slå 
tillbaka och visa styrka. Vi behöver därför förändra synen på manligheten. 
Män som redan har tillämpat våld i sina relationer behöver stöd i ett förändringsarbete vilket tar 
lång tid. Dessa män måste lära sig att handskas med sina känslor på rätt sätt i relation till sin 
partner och sina barn. Om vi bara straffar dessa män, är risken för återfall högre än om vi jobbar 
kontinuerlig för att komma åt problemen genom ett grundligt aktivt arbete. En särskilt viktig del i 
detta arbete handlar om att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld. 
 
Med denna bakgrund föreslås: 
• Att riksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för ökade satsningar i utbildning och 
kompetenshöjning bland skol/gymnasiepersonal om våld i nära relationer som en del i det 
förebyggande arbetet. 
• Att riksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för ett kontinuerligt arbete i skolan med 
värdegrundsfrågor som jämlikhet, kränkande behandling och mänskliga rättigheter som en del i 
det förebyggande arbetet. 
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• Att riksdagsgruppen ges i uppdrag att verka för verka för satsning på allmänbildning för att 
förändra normer kring maskulinitet/manlighet, makt och våld som en särskilt viktig del i detta 
arbete. 
 
Järfälla arbetarekommun beslutade den 19/12 2022 att anta motionen som sin egen." 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 15 från Järfälla AK angående mäns våld 
Föredragande: Boel Godner boel.godner@sodertalje.se 
Motionären tar upp mycket viktiga frågor. Mäns våld mot kvinnor är roten till mycket ont. 
Motionären anser att våra barn och unga behöver lära sig om detta samt jämlikhet och mänskliga 
rättigheter i skolan. Det är viktigt och något som både Socialdemokraterna och andra arbetat för. 
Skälet till att Socialdemokraterna anser att detta är viktigt är att vi står för alla människors lika 
värde och varje enskild människas frihet. Det finns mycket att uträtta innan vi är framme vid våra 
mål, inte minst inom de områden som motionären tar upp. 
I alla delar av samhället behöver kunskaper om dessa frågor finnas, inte minst för att insatser ska 
kunna göras i tid för att förhindra fortsatt våld och även rädda liv. innehåll i kursplanen för 
samhällskunskap respektive läroplan för grundskolan: 
 
” Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av 
olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.” 
”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förtrogenhet med 
demokrati och mänskliga rättigheter. ” 
Skolan har också ett jämställdhetsuppdrag sammanfattat i några punkter till läraren att arbeta 
efter: 
 
Finns det en mångfald av människor representerade i de läromedel som jag använder? 
Finns det en medvetenhet om vilka normer som förmedlas i de läromedel som jag använder? 
Arbetar jag med att synliggöra, medvetandegöra och motverka begränsande könsnormer så att 
eleverna kan utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av eventuella könsnormer? 
 
Har jag ett normmedvetet förhållningssätt när det gäller kön? Är jag medveten och har kunskap 
om vilka könsnormer som finns på vår skola, och i samhället? 
Det går alltid att göra mer för att öka jämlikheten och för att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Det som motionären önskar att Socialdemokraterna ska verka för finns dock i stort sett 
på plats. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen 
att anse attsats 1 besvarad 
att anse attsats 2 besvarad 
att anse attsats 3 besvarad 
 

Övrigt 16 – Folkrörelsen - Järfälla 
Järfälla Arbetarekommun Bo Johansson 
 
"Folkrörelserna och civilsamhället är en viktig del av demokratin och samhällsekonomin. Det 
senaste fredspriset och det alternativa Nobelpriset har också gått till aktiva organisationer i 
civilsamhället. Folkrörelserna har spelat en avgörande roll för framväxten av ett brett förankrat 
välfärdssamhälle. 
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Arbetarrörelsen har varit oerhört dynamisk och drivande i samhälls- och demokratiutvecklingen. 
Liksom det mesta andra måste dock en utveckling och anpassning ske till utvecklingen av 
samhället. Digitaliseringen och pandemin har starkt förändrat förutsättningarna för 
folkrörelserna. Ett förändrat politiskt landskap med ökad populism och extremism, samt ett 
hårdare samhällsklimat kräver en förändring /utveckling också inom arbetarrörelsen. 
 
Det s.k Tidöavtalet är ett konkret hot mot folkbildning och folkrörelserna. Sverigedemokraterna 
tar över arbetarrörelsens organisationsformer och är offensiva på info-/kommunikationsområdet. 
Ökade inkomst- och förmögenhetsklyftor är djupt oroande. 
 
Skrämmande är också resultaten från skolvalen år 2022 med stora framgångar och valsegrar för 
högerkrafterna och invandrarfientliga partier. Årets valrörelse med nedtoningen av miljö - och 
välfärdsfrågorna, där dagordningen styrdes av media och högerkrafterna och alltför mycket 
röstjakt.Folkbildningens försvagade ställning också inom arbetarrörelsen måste mötas med 
offensiva åtgärder. Den lokala arbetarrörelsen måste vitaliseras, vilket kräver en mobilisering och 
satsning på utbildning inom arbetarrörelsen. 
 
Vad innebär den fortsatta utvecklingen mot mitten av partiet? Hur tar S tillbaka initiativet från 
(sd) inom arbetarklassen, landsbygden, de utsatta bostadsområden med lågt valdeltagande och 
bland ungdomarna? 
 
Undertecknad föreslår 

• att en satsning inom partidistriktet sker på ett brett rådslag/seminarier för utveckling av 
folkrörelserna/arbetarrörelsen 

• att en arbetsgrupp tillsätts inom partidistriktet med konkreta förslag i god tid före nästa 
val. 

• att inriktningen är ökad jämlikhet, välfärd, demokrati, ökat valdeltagande och miljö! 

• att den fackliga rörelsens och kooperationens utveckling måste tas med i bilden. 

• att utbildning om vikten av levande folkrörelsearbete inom arbetarrörelsen sker för nya 
medlemmar och personer på förtroendeposter inom partiet. 

 
Järfälla Arbetarekommun beslutade den 19/12 att anta motionen som sin egen." 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion 16 
Föredragande: Sara Heelge Vikmång sara.helge-vikmang@huddinge.se 
 
Motionen lyfter hur viktiga folkrörelserna och civilsamhället är och har varit för 
samhällsutvecklingen. Distriktsstyrelsen delar motionens intention att utveckla partiet som 
folkrörelse. Partikongressen 2019 fattade beslut om ett organisatoriskt reformprogram som ska 
stärka oss som parti. Programmet kallas också S2025 och fastslår vår verksamhetsidé: en folkrörelse 
som förändrar samhället. 
Det finns tre mål i reformprogrammet: 
· Vi ska årligen genomföra 200 000 samtal, fysiskt och digitalt, då år då det inte är val. 
· Vi ska värva minst 10 000 medlemmar varje år, de år det inte är val. Vi ska vara minst 100 000 
medlemmar och 20 procent färre ska lämna vårt parti årligen. 
· Fler medlemmar ska delta den i lokala politiska studie- och folkrörelseverksamheten. Alla 
medlemmar ska erbjudas medlemsutbildning inom 6 månader och alla med förtroendeuppdrag 
ska erbjudas ledarutbildning. 
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Medlemmar ska ges möjlighet att utvecklas och växa genom en levande partiverksamhet som 
bygger på det politiska samtalet. Fler öppna diskussionsmöten ska organiseras och mer fokus ska 
vara på vår folkrörelseverksamhet. Vi ska göra fler saker (inte bara prata om saker vi borde göra). 
Grundtanken är att stödja den lokala nivån där folkrörelseverksamheten bedrivs. Det bredare 
demokratiuppdraget innebär också att vi som parti tar på oss uppgiften att som folkrörelse skapa 
ett samhälle byggt på demokrati och solidaritet. I reformprogrammet lyfts det facklig-politiska 
arbetet fram under en särskild rubrik där vi inte minst behöver se till att det finns förtroendevalda 
som kommer från de fackliga leden. 
 
Under våren 2021 genomförde distriktsstyrelsen workshops runt om i alla arbetarekommuner 
med fokus på politik. Det finns nu möjlighet för alla grundorganisationer att genomföra 
workshops med fokus på hur vi når målen i S2025 och utvecklar folkrörelsen. Material och 
underlag finns på partiets intranät Rosen där varje arbetarekommun har en inloggning. 
 
Som motionären beskriver så har pandemin delvis ändrat förutsättningarna för vårt 
folkrörelsearbete. Den digitalisering som skyndades på av pandemin innebär möjligheter som 
vi ska utnyttja, samtidigt som pandemin sannolikt inneburit att vi har tappat en del engagerade 
medlemmar i vår verksamhet. 
 
Distriktsstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2023 tre fokusområden: Sveriges största 
partidistrikt, utbilda och påverka. Vi ska bland annat värva 1000 nya medlemmar under 2023 
och säkerställa att alla nya medlemmar erbjuds medlemsutbildning, utveckla och genomföra 
avancerade ledarskapsutbildningar samt erbjuda funktionsutbildningar. Ett viktigt delmål i 
verksamhetsplanen är att stärka den facklig-politiska samverkan. 
 
Arbetarekommunerna ska alltid kunna efterfråga stöd för att utveckla den lokala 
verksamheten och folkrörelsen. Stödet ges bland annat i form av träffar med alla AKO 
(arbetarekommunsordföranden) samt mötesplatser och nätverk för olika funktioner. 
Distriktsexpeditionens ombudsmän och distriktsstyrelsens ledamöter finns att tillgå i arbetet. 
Det har utvecklats många digitala verktyg som kan vara till hjälp när vi moderniserar arbetet 
och blir tillgängliga för fler på nätet, på arbetsplatsen, vid dörren, i föreningslivet och i alla de 
sammanhang där vi samtalar med våra länsbor, väljare och medlemmar. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
Besvara att-sats 1 
Avslå att-sats 2 
Besvara att-sats 3 
Besvara att-sats 4 
Besvara att-sats 5 
 

Övrigt 17 - Utred fördelen med att ta bort betalningsanmärkningar 
efter att skulden är betald - Sundbyberg 
Idag har ungefär en halv miljon svenskar betalningsanmärkningar, enligt 
kreditupplysningsföretaget UC. Betalningsanmärkningen är vanligtvis kvar i tre år efter betald 
skuld vilket kan leda till att det är svårare att få jobb, lån och bostad för de som har en “prick” i 
registret. 
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Finland har nyligen infört en lag som innebär att kreditupplysningsföretag bara får ha kvar 
personer i sitt register i en månad efter det att en skuld är betald. Detta har vidare lett till att 1,5 
miljoner betalningsanmärkningar försvunnit från den finska Kronofogdemyndigheten. 
Med anledning av Finlands agerande så vore det intressant att utreda hur en liknande lagändring 
skulle kunna tillämpas i Sverige. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi medlemsmötet besluta: 

• att Socialdemokraterna verkar för att utreda fördelen med att korta tiden som 
kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretag får ha kvar personer i sitt register 
efter att en skuld är betald, på liknande sätt som nu genomförts i Finland. 

• att Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Stockholms läns partidistrikts årskongress 2023. 

 
Motionärer: Fiona Tecle, antagen av SSU Sundbybergs medlemsmöte 2022-12-06 
 
AK-styrelsens yttrande över motion 
I motionen lyfts tiden för hur länge betalningsanmärkningar finns registrerad hos 
kreditupplysningsbolagen i Sverige. En betalningsanmärkning visar att en person inte har fullgjort 
en betalningsskyldighet i tid. Anmärkningen visar således inte i första hand att det föreligger en 
skuld utan snarare att det har förelegat en skuld som personen i frågan inte betalade i tid. 
Betalningsanmärkningen ligger därför generellt kvar även efter det att skulden har betalats. 
Motionären får anses syfta på privatpersoner då man hänvisar till att betalningsanmärkningen är 
registrerad i tre år. För juridiska personer är betalningsanmärkningen registrerad i fem år. 
Som motionären är inne på så medför betalningsanmärkningar i kreditupplysningsregistret för 
redan betalda skulder svårigheter för personer att få jobb, lån och bostad. Vidare pekar 
motionären på den nyligen införda lagen i Finland som innebär att betalningsanmärkningar tas 
bort från kreditupplysningsregistret och hos landets motsvarighet till Kronofogden efter en 
månad att skulden är betald. 
Socialdemokratin värnar för att varje enskild person ska få goda förutsättningar att utvecklas som 
individ, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Hemmet ska 
vara den trygga punkten i varje människas liv, och när många arbetar och betalar skatt har vi råd 
med en god välfärd. Betalningsanmärkningar utgör ett hinder för personer att få jobb och bostad 
och hur dessa hinder kan reduceras bör därför ses över. 
Därför delar styrelsen motionärens yrkande att Socialdemokraterna ska verka för att utreda 
fördelen med att korta tiden som Kronofogsmyndigheten och kreditupplysningsbolagen får ha 
kvar personer i sitt register efter att en skuld är betald, på likande sätt som nu genomförts i 
Finland. 
 
AK-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till partidistriktet. 
Styrelsens föredragande: Soma Pirot 
 
Sundbybergs Arbetarekommuns medlemsmöte den 10 december 2022 beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag." 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över Övrigt 17 
Föredragande: Mathias Tegnér  mathias.tegner@riksdagen.se 
Motionären tar upp en viktig fråga som handlar om kreditupplysning och 
betalningsanmärkningar. Som alla vet kan en betalningsanmärkning medföra problem med att få 
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jobb, lån och bostad. I normalfallet tas en betalningsanmärkning bort från registret efter tre år 
och omfrågningar gallras efter 12 månader. 
 
Dessa regler skiljer sig mellan olika länder Finland införde 2022 att kreditupplysningsföretag bara 
får ha kvar personer i sitt register i en månad efter det att en skuld är betald. Även i Norge rensas 
uppgifter snabbare än i Sverige. 
 
Kredituppgiftslagen tillkom 1973, men har vid flera tillfällen ändrats och justerats. Lagen 
(1973:1173) innehåller regler för kreditupplysningsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt. I 
grunden hanterar lagen den avvägning som finns mellan att kreditupplysningar inte ska medföra 
ett orimligt intrång i enskildas personliga integritet. Samtidigt är den avsedd att bidra till en 
effektivt fungerande kreditupplysningsverksamhet. Exempelvis banker är enligt lag ålagda att 
pröva låntagares kreditvärdighet vid utlåning. Kreditupplysningsverksamhet som omfattas av 
lagen får som regel bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen. Datainspektionen utövar 
också tillsyn över efterlevnaden av kreditupplysningslagen. 
 
Senast när Kredituppgiftslagen ändrades var 2018. Bland annat infördes ett förbud mot 
behandling av känsliga personuppgifter i kreditupplysningsverksamhet av genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell 
läggning. I samband med denna justering av lagen försvann registrering av 
betalningsanmärkningar i samband med att Kronofogden startade en indrivningsprocess. 
 
Drygt 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Konsumtionskrediter är en viktig 
förklaring till varför rekordmånga svenskar hamnar i överskuldsättning och har behov av 
skuldsanering. Mycket tyder på att högre krav på kreditgivarna behövs för att stoppa den 
lavinartade ökningen av konsumtionskrediter. Den typ av krav på kreditgivare blir svårare att 
ställa, om kreditupplysningsverksamheten begränsas. 
 
Distriktsstyrelsens föreslår distriktskongressen att 
avslå motionen. 
 

Övrigt 18 - Höj den behovsprövade dagersättningen för 
asylsökande 
Den nuvarande dagersättningen - det stöd som staten tilldelar asylsökande - är inte tillräcklig för 
att täcka de kostnader den är avsedd till. Ersättningen har inte höjts sedan 90-talet och med 
dagens branta prisutveckling är det inte rimligt att en summa på runt 60-70 kronor per dag ska 
räcka till mat, hygienartiklar, kläder och andra utgifter utöver boende. 
Det är hög tid att ge asylsökande en ersättning som går att leva på. 
 
Därför yrkar jag: 

• att Socialdemokraterna verkar aktivt för en höjd dagersättning för asylsökande till skälig 
nivå. 

• att Sundbybergs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till 
Stockholms läns partidistrikts årskongress 2023. 

 
Motionär: Christine Lindmark, medlem i S-kvinnor Sundbyberg och CLAS S-förening 
 
AK-styrelsens yttrande över motion 
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Precis som motionären skriver i sin motion har inte dagersättningen ändrats på länge, den ligger 
på 1994 års nivå. Redan 2009 konstaterade en statlig utredning att ersättningen var för låg. Där 
konstaterades att ersättningen inte går att leva på. 
Dagens ersättningsnivåer är låga. På Migrationsverkets hemsida redogörs för ersättningarna 
(https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-
vantar/Ekonomiskt-stod.html). Kanske det mest tydliga exemplet på låg ersättningsnivå är 
ersättningarna för de som har eget boende: 
På boenden där mat inte ingår är dagersättningen: (Källa, se länk) 
• 71 kr/dag för vuxna ensamstående 
• 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader 
• 37 kr/dag för barn 0–3 år 
• 43 kr/dag för barn 4–10 år 
• 50 kr/dag för barn 11–17 år. 
Det faktum att ersättningen inte höjts sedan 1994 och redogörelsen för de faktiska nivåerna ovan 
talar båda för att ersättningen bör höjas. 
 
AK-styrelsen föreslår medlemsmötet besluta: 
att anta motionen som sin egen och skicka den vidare till partidistriktet. 
Styrelsens föredragande: Peter Schilling 
 
Sundbybergs Arbetarekommuns medlemsmöte den 10 december 2022 beslutade i enlighet med 
styrelsens förslag. 
 
Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Höj den behovsprövade dagersättningen för 
asylsökande 
Föredragande: Ebba Östlin ebba.ostlin@botkyrka.se 
Svensk asylpolitik genomgår just nu ett kraftigt paradigmskifte där Sverigedemokraterna genom 
Tidö-avtalet totalt dikterar tonen och utvecklingen. 
 
Vi socialdemokrater behöver i denna tid klara av att stå tryggt förankrade i våra värderingar. För 
oss socialdemokrater är den grundläggande utgångspunkten för svensk asylpolitik att människor 
på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Vi socialdemokrater värnar den reglerade 
invandringen. Vi anser, att precis som i Sverige där fler kommuner måste vara med och bära 
ansvaret för mottagandet av flyktingar, måste även fler länder i Europa ta sitt ansvar. 
 
Motionären lyfter de tuffa ekonomiska förutsättningar som råder under asylprocessen. En 
rättssäker asylprocess som sker skyndsamt är avgörande för en bra start i det svenska samhället 
för dem som fått uppehållstillstånd. Att asylprocessen inte drar ut på tiden är i sig den viktigaste 
faktorn för att få till en bra integration. Distriktsstyrelsen anser därför att om man ska prioritera 
så skall resurser framför allt läggas på det som gör att asylprocessen kan kortas. För det är först 
när man har fått sitt uppehållstillstånd som du har möjlighet att läsa svenska, börja arbeta och 
bosätta dig permanent i en kommun. 
 
Med det sagt så är dagersättningen till asylsökanden låg. Tillsammans med andra ersättningar vars 
nivå inte är kopplad till KPI så har värdet av den urgröpts i takt med inflationen. 
Distriktsstyrelsen ser därför ett behov av att se över möjligheten att koppla fler ersättningar till 
KPI. Det skulle göra att det krävdes aktiva politiska beslut för att inte räkna upp ersättningarna i 
takt med inflationen istället för att som idag - aktiva beslut om att höja ersättningen. 
 
Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen att 
avslå att-sats 1 
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	ssu DÅK23 Verksamhetsberättelse
	15. Ombudsfördelning 2024
	Motionshäfte
	VÄLFÄRD
	Välfärd 1 - Stoppa utförsäljningen av välfärden - Österåker
	Välfärd 2 - Stoppa utförsäljningen av välfärden - Tyresö

	TRAFIK
	Trafik 1 - Direktbussar till Tyresö - hela dagen, varje dag - Tyresö
	Trafik 2 - En satsning på flera bussar - Huddinge
	Trafik 3 - Slopa avgiften för Arlandapassage - Sundbyberg
	Trafik 4 - Ge resenärer med barnvagn större rörelsefrihet - Solna
	Trafik 5 - Ang kollektivtrafik - Haninge

	Brottslighet
	Brottslighet 1 - Ett förstört liv - Haninge
	Brottslighet 2 - Regionen måste förbättra sitt arbete för att brottsdrabbade ska få stöd - Haninge

	KLIMAT/MILJÖ
	Klimat/Miljö 1 - För ett hållbart skogsbruk i region Stockholm - Solna
	Klimat/Miljö 2 - I en skitig skärgård seglar sällan stockholmaren – Båttoalettsavfall - Tyresö
	Klimat/Miljö 3 - Motion för att engagera distriktets kommuner för Klimatkontrakt 2030 - Värmdö
	Klimat/Miljö 4 - Motion sol och vind distriktskongressen 2023 -Haninge
	Klimat/Miljö 5 - Motion avseende tydligare klimat- och miljöpolitik - Solna
	Sjukvård 1 – Sjukvårdspolitik - Täby
	Sjukvård 2 - En bättre förlossningsvård i Region Stockholms sydöstra del - Nacka
	Sjukvård 3 - En differentierad förlossningsvård, på riktigt! - Österåker
	Sjukvård 4 - Öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatri och kommun-regional samverkan - Nacka
	Sjukvård 5 - Motion om den psykiatrins framtida utveckling - Nacka
	Sjukvård 6 - Kolla kolesterolet hos alla! - Vallentuna
	Sjukvård 7 - Låt tänderna få bli en del av kroppen - Österåker
	Sjukvård 8 - Låt tänderna få bli en del av kroppen - Tyresö
	Sjukvård 9 - Bröstcancer tar inte paus! - Vallentuna
	Sjukvård 10 - Brist på vårdpersonal är ett hot mot den svenska välfärden - Botkyrka
	Sjukvård 11 - Motion gällande hälso- och sjukvård - Haninge
	Sjukvård 12 - Motion från Ekerö AK om strategi för mindre övertidsarbete inom hälso- och sjukvården - Ekerö
	Sjukvård 13 - Stärkt palliativ vård inom akutsjukvården - Vallentuna
	Sjukvård 14 - Tufft jobb ska löna sig! Arbete inom vård och omsorg ska premieras och uppgraderas - Vallentuna

	ARBETSMARKNAD
	Arbetsmarknad 1 - Krav om yrkeslärlingar vid upphandling av byggentreprenader - Haninge
	Arbetsmarknad 2 - Nollvision för arbetsplatsolyckor - Värmdö
	Arbetsmarknad 3 - Tacka busschauffören med fler kollegor! Arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslöshet - Tyresö

	SKOLA
	Skola 1 - Avveckla aktiekoncernernas ägande inom skolan - Österåker
	Skola 2 - Undervisa om folkmordet 1915 i våra svenska skolor! - Södertälje
	Skola 3 - Aktiebolag hör inte hemma i skolan - Ekerö
	Äldre 1 - Inför en äldreomsorgslag och fastslå rätten till goda levnadsvillkor - Vallentuna
	Äldre 2 - Inför en äldreomsorgsförsäkring, det gynnar både vården om våra äldre samt gynnar jämlikhet och jämställdhet - Vallentuna

	ÖVRIGT
	Övrigt 1 - Personer med funktionsnedsättning - Vallentuna
	Övrigt 2 - Lokala fristående barnombud - Vallentuna
	Övrigt 3 - Angående möjligheten att betala med kontanter - Nynäshamn
	Övrigt 4 - Rättvis bostadspolitik – även för hyresgäster Solna
	Övrigt 5 - Utred Skärgårdsstiftelsens omorganisation - Tyresö
	Övrigt 6 - Digitala lösningar
	Övrigt 8 - Motion avgiftsfria mensskydd för elever i grund- och gymnasieskola - Sundbyberg
	Övrigt 9 - Återinför allmän värnplikt för ökad säkerhet, integration och samhällsgemenskap
	Övrigt 10 -Motion angående behovet av förstärkt interndemokrati inom vårt parti - Haninge
	Övrigt 11 - Motion till distriktkongressen 2023 - Haninge
	Övrigt 12 - Ang valberedningens arbete - Salem
	Övrigt 13 - Vad vi Socialdemokrater kan och vill göra för ökat djurskydd i Sverige - Sigtuna
	Övrigt 14 - Inför krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel - Norrtälje
	Övrigt 15 - Mäns våld mot kvinnor - Järfälla
	Övrigt 16 – Folkrörelsen - Järfälla
	Övrigt 17 - Utred fördelen med att ta bort betalningsanmärkningar efter att skulden är betald - Sundbyberg
	Övrigt 18 - Höj den behovsprövade dagersättningen för asylsökande





