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Motion 2001 – Reseaktiviteter för ungdomarna i Linköping 
 
Ungdomarna är en viktig del av samhället och deras utveckling är en del av samhällsutvecklingen 
och framtiden. Vi bygger samhället genom att bygga ett bra liv och en framtid för våra barn. 
Ungdomars välfärd spelar en stor roll i deras utveckling och framgång. Därför förbättrar vi vår 
framtid när vi förbättrar våra ungdomars liv.  
 
Många ungdomar önskar resa utan att vara beroende av den egna familjen, särskilt på skollov. 
Därför anser jag att de behöver speciella resor som skapas genom kommunen med stöd av 
pengar och hjälp med personal som kan vara med. För att tilltala fler behöver det finnas olika 
sorters resor. Det kan handla om olika sorters resor, korta stadsutflykter eller längre lägervistelser, 
både i Östergötland och i andra delar av Sverige. 
 
Om kommunen organiserar subventionerade resor för ungdomar under skollov möjliggör det för 
ungdomar med olika social bakgrund att mötas. Ekonomin blir inte lika avgörande hinder, 
familjerna kan vara mer trygga när ungdomarna reser iväg och ungdomarna får sällskap av andra. 
 
Därför föreslår jag att Socialdemokraterna i Linköping verkar för: 
 

- Att Linköpings kommun stödjer ungdomarna genom att skapa kommunala resor  

- Att socialdemokraterna verkar för att skapa speciella resor för ungdomarna som en 

metod för att förbättra reskostnaderna, samt öka planeringen och skyddet för våra 

ungdomar när de reser, eftersom de kommer att organiseras och resa med stöd från 

kommunen. 

 
Elsa Noor Holm 
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Reseaktiviteter för ungdomarna i Linköping – svar på motion 2001 
 
Motionären lyfter frågan om resor för Linköpings unga, främst med fokus på skolloven. Semester 
och resande är långt ifrån oviktiga frågor ur ett klassperspektiv. Har familjen lite pengar är 
semesterresor ofta otänkbara, och många ungdomar i familjer med låg inkomst tillbringar sina 
somrar hemma i hyreslägenheten - långt ifrån sol och bad. Den dåliga ekonomin kan ha många 
grunder men en avgörande är ofta bristen på egen försörjning, varför satsningar för att ge alla 
möjlighet att arbeta och tjäna sitt uppehälle är första och viktigaste steget. 
 
För de ungdomar som är i behov av aktiviteter på somrarna görs idag flera saker, och 
Socialdemokraterna i Linköping driver redan idag aktivt att mer ska göras. Fritidshemmen 
erbjuder sommarfritids till barn vars föräldrar jobbar under sommaren. Här drev S i Linköping 
nyligen igenom en dubblering av den sommarlovspeng som fritidshemmen får för att göra 
kortare resor och utflykter under sommaren. Fritidsgårdarna, med en lite äldre målgrupp, har 
redan idag i uppdrag att arrangera mindre resor och utflykter utifrån de önskemål som finns i 
deras målgrupp. Även till detta ser vi att ytterligare resurser behöver läggas för att möta behoven 
och för att kunna modernisera verksamheten framöver. Dessutom driver S i Linköping att de 
sommarkollo som kommunen erbjudit Linköpingsungdomar i många år återupptas, efter att de 
lagts ned av kommunens borgerliga styre under 2019. 
 
Sammanfattningsvis delar vi motionärens bedömning av att lovaktiviteter och resor för barn och 
unga är viktiga, men konstaterar att huvuddelen av motionens innehåll finns idag eller redan drivs 
av Socialdemokraterna i Linköping. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet 
 
Att  besvara motionen. 
 
Styrelsens föredragande: Elias Aguirre 
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Motion 2002 – Ändra åldersreglerna för mammografi 
 
Region Östergötland var tidigt en föregångare i screening för att upptäcka bröstcancer. Viktig 
teknik har också utvecklats i vår kommun för detta ändamål såväl inom programvara som 
hårdvara. Många kvinnoliv har räddats. Under Socialdemokraternas styre har också 
undersökningarna gjorts avgiftsfria. Kvinnor kallas vartannat år fram till de fyller 74 år men sedan 
är det slut. Det går heller inte att använda systemet med egenremiss. 
Det har upprört många att undersökningen ej erbjuds när man fyllt 74 när allt tyder på att cancer 
ofta följer med ökad ålder. 
 
Judith Malmgren forskare i USA inom bröstcancer har i en studie funnit 
att mammografiupptäckt bröstcancer hos kvinnor 75 år och äldre krävde mindre behandling 
eftersom cancern upptäcktes tidigare. Överlevnaden var också högre än hos patienter vars cancer 
upptäckts av patienterna själv eller läkare. 
Slutsatsen är att äldre kvinnor utvinner samma fördelar som yngre kvinnor vid mammografi-
upptäckt bröstcancer. 
Forskning visar att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år och att 
medianåldern för att drabbas av bröstcancer är drygt 60 år. 
Idag lever vi längre och det är dags att ta bort den övre åldersgränsen för mammografi. 
Socialstyrelsen rekommendation känns föråldrad. 
Har förstått att i Dalarna kan man själv enkelt boka mammografi vartannat år själv även efter 74. 
 
Därför föreslår vi:  
 

- Att våra representanter i Region Östergötland får i uppdrag att avskaffa den övre gränsen 
för kallelse till mammografi 

- Att de kvinnor som önskar fortsätta med kontroller själva kan boka undersökningen 
vartannat år, t ex via 1177. 

 
 
Eva Joelsson, Mari Hultgren och Elisabeth Gustafsson 
Tinnerbäckens s-förening och Ekholmen/Landeryd har ställt sig bakom motionen. 
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Ändra åldersreglerna för mammografi – svar på motion 2002 
 
Tack för en spännande motion! Nationella screeningprogram är en oerhört komplex fråga och 
det är roligt att Socialdemokraterna i Linköping känner sig manade att ta sig an en sådan fråga.  
 
Socialstyrelsens nationella screeningprogram utgår från en rad olika kriterier när de 
rekommenderar att en diagnos ska screenas för. Allt ifrån basala saker som att det ska finnas en 
diagnos och behandling men även säkra och träffsäkra utredningsmetoder, att vi ska ha vetskap 
om prognos av sjukdomen, etiska överväganden och att det ska vara kostnadseffektivt. Det är 
läkare och medicinska filosofer som ser över forskningen och etiska överväganden innan något 
rekommenderas att bli ett nationellt screeningprogram. I fallet med bröstcancer har det som 
motionärerna säger varit ett framgångsrikt sätt att rädda flertalet liv genom åren. I dagsläget 
saknas dock studier som visar att fortsatt screening efter 74 års ålder förbättrar överlevnad i 
bröstcancer. Att fortsätta kalla kvinnor över 74 år skulle innebära onödig strålning mot brösten 
som i sig inte är helt ofarlig, onödiga undersökningar av bröst och resursslöseri.  
 
Judith Malmgren som refereras till i motionen har skrivit ett antal studier på ämnet. Jag förmodar 
att motionären syftar till ”Improved prognosis of women aged 75 and older with mammography-
detected breast cancer”. Judith Malmgren visar att det finns en 10% förbättrad prognos för de 
som deltog i deras studie. Däremot finns det en rad problem med studien som gör att den inte 
går att applicera på en generell population vilket skulle krävas för att implementera 
tillvägagångssättet i ett nationellt screeningprogram. Som studien själv nämner är den inte 
randomiserad vilket innebär att det inte gåt att dra några generella slutsatser om den. Vi vet inte 
heller om studiedeltagarna var följsamma i screeningprogrammet fram till 74 års ålder och vet 
därför inte hur stor andel av bröstcancerfall som hade kunnat upptäckas innan eller vad för 
diagnoser och läkemedel som studiedeltagarna hade vid inklusion i studien vilket också spelar roll 
för överlevnad och behandling.  
 
Slutligen, när det gäller möjligheten för att skicka egenremiss för mammografi i Region Dalarna 
är det svårt att hitta information om detta är möjligt. Däremot har man alltid rätt att söka 
vårdcentral om man hittar en misstänkt förändring i bröstet och kan därefter bli remitterad till 
mammografi.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet 
 
Att  avslå motionen. 
 
Styrelsens föredragande: Redoy Ullah 
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Motion 2003 – Tobaksfri skoltid 

 
Åtta av tio tobaksdebuter sker i tonåren. Den som inte har börjat röka eller snusa före 20 års 
ålder, kommer förmodligen aldrig att börja. 
Debutåldern för cigaretter är vanligtvis mellan 13–15 år, 14–16 år för snus och 14–16 år för e-
cigaretter.  
Tobaksindustrin lanserar nya ”tobaksfria” nikotinprodukter som marknadsförs till ungdomar 
genom samarbeten med influencers, poddar och sociala medier. Snygga förpackningar och 
godisliknande smaker som hallonlakrits.  
Efter en undersökning på 127 skolor i Stockholm år 2017 rapporterade Länsstyrelsen att rökning 
hade observerats på 41 procent av skolgårdarna. 
Bara rökrelaterade sjukvårdskostnader uppgår till mer än 30 miljarder kronor per år. 
I Norge har andelen dagligrökande unga minskat från 7 procent till 0,4 procent sedan man infört 
tobaksfri skoltid.  
Lagen om rökfri skolgård fungerar inte. Förbjud samtliga tobaksprodukter under hela skoltiden. 
”Sveriges unga behöver inte smaksatt snus. De behöver ett samhälle som skyddar sina 
medborgare från tobaksindustrins vilseledande åtgärder och marknadsföring”. Det skriver docent 
Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, med flera i en debattartikel 
i Läkartidningen. Skolan ska vara en plats där vi månar om barnens hälsa och framtid.  
 
Därför yrkar jag på att: 
 

- Linköpings Kommun inför Tobaksfri Skoltid för alla elever i grundskolan 

 
Åsa Roth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2020-10-19 
Representantskapet 

Tobaksfri skoltid – svar på motion 2003 
 

Vi vill börja med att tacka för motionen. Motionären lyfter ur ett folkhälsoperspektiv upp en 
viktig fråga, och precis som motionären belyser har många som använder tobak tyvärr börjat i 
tidig ålder.  
Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka inom skolans område och det gäller såväl innemiljön 
som skolgården. Det är skolan som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. 
Skolan ska även ha ett medvetet förhållningssätt kring värdegrundsfrågor och frågor som rör 
ungdomars hälsa, och tobak är en sådan fråga.  

Information om tobak och dess hälsoeffekter finns med i läroplanen. Det står även att man ska få 
kunskap om, och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. 
Det lyfts även fram hur viktigt det är med kunskap om hur den fysiska och psykiska hälsan 
påverkas vid ett användande av tobak och andra beroendeframkallande medel. I Linköping har 
t.ex. flera frivilligorganisationer bjudits in till olika skolor för att informera om följderna av att 
bruka tobak och andra beroendeframkallande medel. Att eleverna på så sätt får mer kunskap och 
blir mer insatta i tobaksanvändningens konsekvenser är viktigt och därför är vi positiva till att 
detta arbete görs på våra skolor.  

Trots att eleverna får mycket kunskap i ämnet så händer det att man ser ungdomar, som går i 
grundskolan, använda tobak.  Detta ser vi som problematiskt, då de enligt lag varken får röka 
eller snusa, och de får heller inte köpa någon tobak.  

Vi vet idag att tobaksförebyggande arbete i tidig ålder kan förhindra att kommande generationer 
utsätts för rökningens skadeeffekter. Ett förebyggande arbete kan också bidra till en mer jämlik 
hälsa i befolkningen.  
Styrelsen anser att skolan definitivt har en viktig roll och fylla när det kommer till 
tobaksanvändningens konsekvenser. Dock menar styrelsen att då det redan idag finns ett 
lagstadgat ansvar att se till att skolan har en rökfri miljö och mycket arbete redan görs ute på våra 
skolor, anser vi denna motion besvarad.  
 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
 
Att  besvara motionen 
 
 
 
Styrelsens föredragande: Tanja Mitic 
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Motion 2004 – Jämlikhetslöftet  
 
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika samhället där 
alla kan uppnå sina drömmar är så tätt förknippat med de nordiska socialdemokraternas 
framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den nordiska modellen. Genom en solidarisk 
och jämlik finansiering av en generell välfärd och starka fackförbund blev Sverige världens mest 
jämlika och konkurrenskraftiga land. 
Under 1980-talet vände utvecklingen, sedan dess har klyftorna vuxit i Sverige och omvärlden. I 
Sverige har klyftorna ökat snabbare än något annat OECD-land de senaste fyrtio åren. Våra 
samhällen slits isär i en rasande takt. Det är konsekvensen av aktiva politiska beslut. Under denna 
period har arbetsrätten luckrats upp, fackförbunden försvagats, socialförsäkringssystemet och 
arbetslöshetsförsäkringen urholkats. Resultatet blir en negativ lönepress på arbetsmarknaden. 
 
Samtidigt har finanssektorn avreglerats, med storföretagen och den rika eliten som vinnare på alla 
andras bekostnad. På så vis har arbetskraften och skattesystemen konkurrensutsatts globalt när 
kapital kunnat flöda fritt dit lönerna och skatterna är lägst. I Sverige ökade inkomsterna för den 
tiondel med störst inkomster med mer än dubbelt så mycket som för alla andra. Den främsta 
förklaringen är de ökade kapitalinkomsterna hos den mest förmögna procenten svenskar som äger 
företag och fastigheter. Växande klyftor har byggts in i det rådande ekonomiska systemet. 
 
Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av privatiseringar och 
marknadisering. På en privat välfärdsmarknad skapas incitament för fusk och resursallokering dit 
behoven är som minst men där köpkraften är som störst. Att allmännyttan måste drivas på 
marknadsmässiga grunder har gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker segregationen 
även inom skolan och sjukvården. Politikens möjligheter att organisera välfärden och öka 
jämlikheten har steg för steg avskaffats. 
 
Sverige upplever idag flera systembrister som byggts upp under en lång tid av växande klyftor. 
Bostadsbrist, eftersatt infrastruktur, personal- och kompetensbrist trots hög arbetslöshet hotar 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och välfärd. Den ojämlika ansvarsfördelningen i 
flyktingmottagandet belastar kommunernas redan ansträngda ekonomi. Tiden det tar för nyanlända 
att få ett första jobb är mycket längre än perioden kommunerna får statlig ersättning för 
etableringen. Behoven finns, men köpkraften har koncentrerats hos en liten grupp väldigt 
förmögna individer som endast investerar i det som kan ge kortsiktig avkastning. 
 
Ska trenden brytas krävs en offensiv politik för ökad jämlikhet. Det förutsätter investeringar i det 
gemensamma, återställd maktbalans på arbetsmarknaden, ekonomisk trygghet för sjuka och 
arbetssökande. Bostadssegregationen ska byggas bort och skolsegregationen motverkas. 
Ekonomiska möjligheter till eftergymnasiala studier behöver stärkas. Den lilla kapitalägarelit vars 
rikedomar ökat lavinartat måste bidra mer till den generella välfärden. 
 
En hög facklig organiseringsgrad är den främsta garanten för god löneutveckling och goda 
arbetsvillkor. Därför måste trenden med sjunkande anslutningsgrad vändas. De som är nya på 
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arbetsmarknaden måste få kunskap om arbetsmarknadens parter och funktionssätt. Ingen ska 
behöva välja bort fackligt medlemskap av kostnadsskäl. 
 
Sveriges konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft förutsätter ekonomisk trygghet i omställning. 
För individens ekonomiska trygghet och för att motverka att lönenivåer sänks när arbetare blir mer 
desperata efter en inkomst måste ersättningsnivåerna och taken i arbetslöshetsförsäkringen och 
sjukförsäkringen höjas. 
 
Alldeles för många hamnar i glappet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den som 
är arbetslös, eller för sjuk för att jobba, behöver en inkomst för att kunna fokusera på rehabilitering 
eller deltagande i arbetsmarknadsprogram. De hårda gränserna mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan måste reformeras bort. 
 
Om dagens utveckling fortsätter kommer de flesta som jobbar endast få omkring hälften av sin lön 
i pension. Ingen ska bli fattig av sjukdom, arbetslöshet eller ålderdom. Därför måste 
inbetalningarna till pensionssystemet kraftigt öka. Den allmänna löneavgiften bör fasas ut för att 
finansiera förstärkningar av socialförsäkringssystemet och höjda pensioner. 
 
Skattesystemet måste bidra till ökad jämlikhet. Höginkomsttagare i välmående rika kommuner har 
idag låga kommunala skatter. Förmögna kapitalägare betalar platt skatt på kapitalvinster och ingen 
arvs- eller gåvoskatt. Skatterna på värdepapper som aktier och fastighetstillgångar måste öka om 
välfärden ska finansieras, ges högre ambitioner och kommunala skatteintäkterna fördelas mer 
jämlikt. För att förhindra skatteflykt måste EU förstärka arbetet mot skatteflykt genom kraftiga 
sanktioner mot stater som gör det möjligt för den rika eliten att slippa göra rätt för sig. 
 
För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund måste skolan bli mer 
jämlik, bostadssegregationen byggas bort och fler måste ha råd med eftergymnasiala studier. För 
att flyktingmottagandet som är en nationell angelägenhet inte ska bli en kommunal olägenhet 
behöver statens ekonomiska åtagande förlängas. Idag är förutsättningarna för barns 
språkutveckling alltför olika beroende på om barnens föräldrar är nyanlända eller inte. Det är ett 
problem att barn med ett stort behov av förskolan påbörjar förskoleutbildning senare än andra 
barn eller i värsta fall inte alls. Förskolan behöver bli obligatorisk från två års ålder och tillgänglig 
oavsett föräldrarnas ekonomi. Det skulle även gynna de utrikesfödda kvinnor som stannar hemma 
med sina barn eftersom de då kan delta i verksamheter som stärker språk och integration.  
Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors upptagningsområden och antagningskriterier 
skulle främja elevsammansättningar som gynnar integration. Långsiktigt måste våra städer bli 
mindre segregerade genom nybyggnation som bidrar till blandade upplåtelseformer och 
stadsbyggnadsprinciper som ökar sammanhållningen. 
Möjligheten till högskolestudier ska inte begränsas av ens ekonomiska situation. Det är särskilt 
viktigt när det råder kompetensbrist i välfärden. Kraftigt höjda studiebidrag skulle minska social 
snedrekrytering och få fler att välja välfärdsyrken. 
 
Oavsett din bakgrund, oavsett de sociala och ekonomiska förutsättningarna du får vid födseln, så 
ska du kunna leva ett gott liv och uppnå dina drömmar. Det har socialdemokratin lyckats 
åstadkomma förut - det kan vi göra igen. Det är hög tid att socialdemokratin kraftsamlar bakom 
ett jämlikhetslöfte. 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi: 
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- Att Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av 

socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna löneavgiften.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att alla gymnasieelever ska ha rätt till information om 

arbetsmarknaden från parterna, att alla arbetstagare ska ha rätt till facklig introduktion 

under arbetstid på nya arbetsplatser och full avdragsrätt på facklig medlemsavgift.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för en utredning om Arbetsförmedlingens och 

Försäkringskassans organisering för att sjuka och arbetslösa inte ska drabbas av glapp 

mellan myndigheternas ansvarsområden.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för en höjning av ersättningsnivåer och tak i 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen till 90 procent av förvärvsinkomsten för 

80 procent av löntagarna.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att utreda det kommunala skatte- och 

utjämningssystemet och statsbidragen, för ett mer jämlikt skatteuttag och en jämlik 

fördelning efter behov över hela landet.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för införandet av progressiv kapitalvinstbeskattning.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar skatteflykt.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot länder som 

möjliggör skatteflykt.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för införandet av arvs- och gåvoskatt riktad mot de 

individerna med störst kapitaltillgångar.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade upptagningsområden och 

urvalskriterier skapa en blandad elevsammansättning på skolor.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att kraftigt höja studiebidragen till nivåer som går att 

leva på för dem som studerar på yrkes- och högskoleutbildningar inom bristyrken.  

 

- Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en bostadsplanering bestående av 

blandade upplåtelseformer och bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

 

- Socialdemokraterna verkar för avgiftsfri och obligatorisk förskola från två års ålder.  
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- Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen.  

 

- Socialdemokraterna i Linköping skickar vidare motionen till Socialdemokraterna i 

Östergötlands distriktskongress 2021.  

 
SSU Linköping  
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Jämlikhetslöftet – svar på motion 2004  

 
Vi välkomnar en motion om ökad jämlikhet. De senaste decennierna har ojämlikheten ökat i 
Sverige och världen. Det är hög tid att Sverige blir mer jämlikt och då måste socialdemokratin gå 
först. Ett mer jämlikt samhälle är inte bara bra för människorna, det har också visat sig vara bra 
för det ekonomiska välståndet i ett land. En generell välfärd ökar jämlikheten. Ett starkare och 
mer jämlikt samhälle är ett tryggare samhälle. Vi behöver ta fram förslag som långsiktigt minskar 
klyftorna i Sverige, och det är viktigt att vi är många som bidrar.  
  
Under den förra mandatperioden gjorde vi viktiga satsningar för att minska klyftorna. Vi tillförde 
över 35 miljarder i kronor till vård, skola och omsorg. Vi höjde a-kassan, sjukförsäkringen, 
bostadstillägget, studiebidraget, barnbidraget och tandvårdsbidraget. Vi har även höjt taket i 
bostadstillägget och höjt garantipensionen. Men mer behöver göras. Samhället måste byggas 
starkare med fler jämlikhetsreformer för att stärka sammanhållningen i vårt land. 
  
Många av de förslag som SSU lyfter fram i sin motion Jämlikhetslöftet anser styrelsen vara kloka 
förslag som vi gärna bifaller. Andra förslag delar vi inte samma mening. Med tanke på 
omfattningen på motionen och de olika förslag som finns, så tolkar styrelsen motionen som ett 
paket och kommer därför att behandla alla att-satser som ett förslag.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
Att avslå motionen i sin helhet.  
 
Att bifalla styrelsens tilläggs-attsats som lyder ”Att motionen sänds som enskild till         
distriktsårskonferensen. 
 

 
 
Styrelsens föredragande: Eva Lindh 
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Motion 2005 – En svensk green new deal 
Värmeböljor, ökenspridning, stigande havsnivåer, stormar och andra förödande väderfenomen 
orsakade av globala temperaturökningar är det allvarligaste existentiella hotet som både 
mänskligheten och livet på jorden som vi känner det någonsin ställts inför. En enig forskarkår 
skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps 
orsakad av klimatförändringar. Klimatkrisen är därför vår tids ödesfråga. De åtgärder som har 
vidtagits har till sin omfattning varit otillräckliga. Den avgörande faktorn för att världen ska klara 
av att lösa klimatkrisen är att omställningshastigheten ökar markant. Det krävs gemensam politisk 
handling för att ställa om. Vår vision om det hållbara samhället är att var och en bidrar efter 
förmåga och att det ekonomiska systemet drar år samma håll som de ekologiska och sociala 
behoven, istället för att som idag undergräva dem. 

Risken för att fler människor än någonsin tvingas på flykt är uppenbar, och de fulla 
konsekvenserna av en temperaturhöjning på över 1,5 grad är närmast oöverblickbara. Effekterna 
och konsekvenserna kommer slå hårdast mot de grupper som idag har minst resurser. Det är 
arbetarklassen och särskilt kvinnor och barn som kommer drabbas hårdast av ett förändrat 
klimat. Därför är den globala uppvärmningen också det enskilt största hotet mot jämlikheten, 
både i Sverige och i världen. Den mest rättvisa och jämlika klimatpolitiken kommer därför alltid 
vara den som är mest ambitiös.  

70 procent av de globala utsläppen kopplas till 100 företag. Den rika eliten orsakar mångdubbelt 
större utsläpp än den globala arbetarklassen. Om klimatomställningen ska lyckas måste 
klimatpolitiken utgå från ett klass- och landsbygdsperspektiv. Stödet för en offensiv klimatpolitik, 
och därmed möjligheterna för att den ska bli verklighet, riskerar att urholkas om politiken inte 
uppfattas som rättvis. Därför ska åtgärderna för att ställa om bekostas av de stora företagen och 
den rika eliten, det vill säga de som idag tjänar mest på utsläppen av växthusgaser. Det är de 
gemensamma lösningarna som kommer ta oss ur klimatkrisen. Det är inte den enskilda som ska 
ha klimatångest för att företag gör stora utsläpp i vår miljö. De företag som står för de stora 
utsläppen, och som tjänar på att göra dem, är de som ska betala för lösningarna. 

Statens och kommunernas generella investeringsbehov är betydande och det krävs en omfattande 
omställning för att samhället ska bli hållbart. Utöver de akuta behoven i välfärden har vi eftersatt 
investeringar i vägar, järnvägar och bostadsområden. Kollektivtrafiken måste byggas ut samtidigt 
som biljettavgifterna fasas ut för att bli tillgänglig för alla. Elnätet står inför en kommande 
kapacitetsbrist som inte kommer lösas av marknaden ensamt. Det här är utmaningar som står i 
vägen för svensk konkurrenskraft, för den gröna omställningen och för att människor ska kunna 
leva fria liv. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn måste stora delar av person- 
och godstransporterna flyttas från väg och flyg till räls. Ska inrikesflyget i södra Sverige ersättas av 
tågresande måste restiderna minska kraftigt, därför behövs stambana för höghastighetståg. 
 
Eftersom 70 procent av Sveriges klimatpåverkan har fossilt ursprung måste omfattande åtgärder 
vidtas för att de fossila bränslena ska fasas ut. Tillgången till trygg och stabil energiförsörjning är 
viktig för både industrin och välfärden. För att dessa välståndsskapande verksamheter ska kunna 
fortsätta utvecklas måste andelen förnybar energi öka och de fossila energikällorna fasas ut. Det 
kräver ett politiskt ledarskap som vågar reglera marknaden och sätta människan och planeten 
framför kortsiktiga och fossila vinstintressen.  
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Det vi konsumerar i Sverige orsakar stora utsläpp globalt. Vårt sätt att producera, konsumera, 
använda och slänga saker kan inte fortsätta om vi vill ha ett hållbart samhälle. Sverige ska bli 
världens första cirkulära ekonomi, det vill säga en ekonomi där förbrukade produkter återanvänds 
och återvinns i så hög grad som möjligt. För att det ska kunna genomföras behöver ett antal 
åtgärder vidtas. En koldioxidmärkning av produkter och tjänster som säljs i Sverige skulle 
möjliggöra mer klimatmedvetna val. En åtgärd som skulle ta Sverige mot en cirkulär ekonomi är 
införandet av fler pantsystem samt gemensamma pantsystem i EU. Målet måste vara en helt 
cirkulär ekonomi. 

Förmågan att genom kollektiv handling och gemensamma system möjliggöra individuell 
frigörelse har länge varit socialdemokratins styrka. Den förmågan behövs mer än någonsin för att 
rusta människor för förändring samt ingjuta mod, hopp och tillförsikt om att ingen ska lämnas 
efter. Detta är av avgörande betydelse för att omställningen ska vara möjlig att genomföras. 
 
Vi kan inte sätta vårt hopp till att kapitalister ska prioritera samhällsnytta före vinstmaximering. 
Staten behöver påskynda omställningstakten genom stora investeringar i innovation och grön 
teknik. Klimatkrisen ska mötas med gemensamma lösningar. Investeringar i den gröna 
omställningen kommer även stärka vår konkurrenskraft och skapa tusentals nya gröna jobb. På så 
sätt kan vi lyckas höja människors levnadsstandard samtidigt som vi möter klimatkrisen med full 
kraft. 
 
Socialdemokratin måste axla rollen som grön samhällsbyggare. Den roll som förenar en 
miljömässig omställning med social och ekonomisk rättvisa, samtidigt som vi skapar 
förutsättningar för nya innovationer, stärkt välfärd och ökad livskvalitet.  
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi: 
 

- Att Socialdemokraterna verkar för att staten ger regionerna ekonomiska förutsättningar 

att successivt fasa ut biljettavgifterna och att kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. 

 

- Att Socialdemokraterna verkar för kraftigt ökade investeringar i forskning och innovation 

som bidrar till industrins klimatomställning.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för byggandet av en ny stambana för höghastighetståg 

med kapacitet för 320 km/h.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 

energianvändningen i Sverige blir 100 procent förnybar senast år 2040.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att produktionen av förnybar energi byggs ut så att 

energianvändningen i Sverige är 100 procent fossilfri senast år 2030.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för att fler varor omfattas av pantsystem samt verka för 

gemensamma pantsystem i EU. 
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- Att Socialdemokraterna verkar för en cirkulär ekonomi genom att alla varor och 

produkter som säljs i Sverige ska kunna återvinnas alternativt komma från förnybara 

råvaror år 2030, med samma målsättning i EU år 2035.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för statliga investeringar i energieffektiva hyresrätter och 

inrättandet av ett statligt allmännyttigt bostadsbolag.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en koldioxidmärkning av produkter och 

tjänster som säljs i Sverige.  

 

- Att Socialdemokraterna verkar för införandet av en progressiv flygskatt som gör det 

dyrare för de som flyger ofta.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping skickar vidare motionen till Socialdemokraterna i 

Östergötlands distriktskongress 2021.  

 
SSU Linköping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2020-10-19 
Representantskapet 

 

En svensk green new deal – svar på motion 2005 

 
Motionären lyfter vår tids ödesfråga, klimatförändringarna, och de långtgående följder som är 

konsekvensen av dessa. Sverige som enskilt land kan inte vända utvecklingen ensamt men vi kan 

vara en god förebild i våra lösningar och leda utvecklingen åt rätt håll. Med en framgångsrik 

klimatpolitik kan vi visa riktningen i en svensk green new deal.  

 

Vi tror på att en tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik är en av lösningarna för att minska 

trafikens del av koldioxidutsläppen. Redan idag är kollektivtrafiken kraftigt subventionerad via 

regionerna. Totalt subventionerade skattebetalarna i landet den regionala linjetrafiken med 26 

miljarder 2019. En 100 % subvention av kollektivtrafiken och extensiv utbyggnad av denna skulle 

kräva en kraftig ökning av regionskatten eller en omprioritering mellan regionernas verksamheter. 

För att inte äventyra utvecklingen av de regionala frågorna yrkar vi avslag på den första att-satsen.  

 

Det är inte svårt att förstå att svensk industri står inför stora utmaningar då deras direkta 

klimatutsläpp utgör en tredjedel av Sveriges totala klimatutsläpp. Processindustrin är den del som 

står för störst andel av dessa utsläpp. Här ser vi att det behövs en stor förändring om Sverige ska 

nå det nationella målet om en klimatneutral industri 2045. Forskning och utveckling av nya 

tekniker kommer att krävas för att nå en klimatneutral industri, tillsammans med ett reformerat 

utsläppshandelssystem. För detta behövs satsningar i forskning och innovation som kan bidra till 

industrins klimatomställning. Bifall till den andra att-satsen.  

 

Regeringspartiernas överenskommelse om ny stambana är en kompromiss som utgår från det 

förslag som den så kallade Sverigeförhandlingen tagit fram. De kom fram till att man bör bygga 

höghastighetsjärnväg för tåg som kan köra 320 kilometer i timmen och att utbyggnaden bör vara 

klar cirka år 2035 – ett årtal som nu skjutits fram i tiden. År 2018 fattades beslut om att 

dimensionera Ostlänken för 250 km/h och om det tas nya sena beslut om att ändra detta 

kommer tidsplanen att behöva förändras ytterligare. Nya stambanor är nödvändigt för att öka det 

hållbara resandet och de hållbara transporterna. Vi skulle gärna se en framtidssäkrad stambana 

som kan ta högre hastigheter än 250 km/h även om de tåg som trafikerar den inte kommer att 

hålla dessa förrän längre fram i tiden. Bifall till tredje att-satsen.  

 

Som ett led i ett mer hållbart samhälle måste vi ställa om till förnybar elproduktion senast år 

2040. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 

därefter uppnå negativa utsläpp. Bifall till fjärde att-satsen.  

 

Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg 

inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga 

villkor. Sverige ska ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och 

el till konkurrenskraftiga priser. År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar och 
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energianvändningen ska 2030 vara 50 procent effektivare än 2005. Energianvändningen ska på 

sikt vara fossilfri. Vi tror att omställningen behöver ta tid men att slutmålet ska nås vid sagd 

tidpunkt. Avslag på femte att-satsen.  

 

Vi behöver arbeta för att återbruket ökar, pantsystem för olika produkter är en del av detta och vi 

tror att fler varor kan pantas. Pant är ett enormt verkningsfullt sätt att öka återvinningen på och 

vi kan se att människor gärna deltar i återvinning med ett pantsystem. Medan mindre än 20 

procent av alla plastförpackningar kommer till återvinningen i Sverige, så återvinns mer än 80 

procent av de pantbara förpackningarna. Därför tror vi som motionsskrivarna att miljön skulle 

gynnas av att fler produkter kunde tas in i pantsystem, i Sverige såväl som inom EU. Bifall till 

sjätte att-satsen.  

 

En viktig del av ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle är att förebygga uppkomst av avfall 

och främja en cirkulär ekonomi. För att nå detta måste vi öka produkters nyttjandegrad och öka 

återanvändning av produkter för att därmed förebygga uppkomsten av avfall. Med olika 

styrmedel kan man ge incitament till både producenter och konsumenter att främja handeln med 

begagnade produkter samt stimulera reparationer och uppgradering av produkter. Målet ska vara 

en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. Med ökad 

materialåtervinning och återanvändning optimeras värdet och användningen av råvaror, 

produkter och avfall. Utöver detta främjas energibesparingar och utsläppen av växthusgaser 

minskar. Bifall till sjunde att-satsen.  

 

Vi kan redan idag se olika subventioner för energieffektivitet och energilösningar för 

byggsektorn, exempelvis bidrag för laddstationer eller solel för Brf och HR. Investeringsstödet 

som införts för bostäder förutsätter energieffektivitet i det som byggs och det finns byggregler för 

energieffektivitet. Ett glädjande besked med regeringens budget inför det kommande året är att 

man kommer att tillföra ytterligare medel till stöd för energieffektivisering och även renovering 

av flerbostadshus. Totalt kommer stödet att omfatta över 4 miljarder kronor de kommande tre 

åren vilket kommer att göra en avsevärd skillnad för upprustningen av det befintliga beståndet av 

bostäder. I Sverige finns över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag som varierar i storlek 

– från cirka 50 till nära 30 000 lägenheter. Vi tror på det kommunala självstyret och att ett 

förstatligande av bostadsbyggnationen skulle flytta ansvaret, och möjligheten att påverka 

utvecklingen av orten, bort från dess medborgare. Vi yrkar därför avslag på den åttonde att-

satsen.  

 

Marknaden för miljömärkta varor har exploderat på senare år, liksom utbudet av olika standarder 

och märkningar. Överblicken på krav som ställs och hur de realiseras ute på marknaden är 

närmast obefintligt och det kan vara svårt för konsumenten att få en helhetssyn. 

Koldioxidmärkning kan förvisso ge konsumenten information för att göra goda val men man kan 

också fråga sig om mer ansvar ska läggas på individen. Vi yrkar därför avslag på den nionde att-

satsen.  
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Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra 

landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva. En väl utvecklad 

flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och 

verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Under 2018 

infördes en nationell flygskatt i Sverige, ett nästa steg kan vara en progressiv flygskatt för att nå 

de medborgare och företag som flyger långt mer än genomsnittet. Intäkterna från denna skatt 

skulle också kunna finansiera exempelvis tågsatsningar. Bifall till den tionde att-satsen.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  

 

Att avslå att-sats 1 

Att bifalla att-sats 2 

Att bifalla att-sats 3 

Att bifalla att-sats 4 

Att avslå att-sats 5 

Att bifalla att-sats 6 

Att bifalla att-sats 7 

Att avslå att-sats 8 

Att avslå att-sats 9 

Att bifalla att-sats 10 

Att avslå att-sats 11 

Att bifalla att-sats 12 

 

 

Styrelsens föredragande: Mari Hultgren 
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Motion 2006 – En nationell handlingsplan mot hemlöshet 
Det finns en allmän uppfattning kring att den svenska hemlösheten utgörs av missbrukare eller 

psykiskt sjuka medelålders män, men i Sverige har de olika kartläggningarna illustrerat en ganska 

stor variation i gruppen som utgör hemlösa. Idag utgörs gruppen av både barn och vuxna, 

kvinnor och män, med både sociala, psykologiska och ekonomiska problem som roten till 

hemlösheten. Stadsmissionen uppmätte 2003 att nära varannan hemlös hade psykiska problem 

och just psykisk ohälsa var en betydande orsaksfaktor bakom den kroniska hemlösheten i Sverige. 

Sedan dess har allt fler människor hamnat i hemlöshet på grund av växande fattigdom, men 

psykiska sjukdomar utgör fortfarande en betydande andel av hemlöshetsfallen.  

 

I Sverige uppskattas idag mellan 32 000 och 34 000 personer befinna sig i hemlöshet, fyra gånger 

fler än som befann sig i hemlöshet under 1990-talet. Den kraftiga ökningen beror dels på att allt 

fler vräks idag till följd av missbruk, fattigdom och psykiska sjukdomar. Samtidigt har 

liberaliseringen av bostadsmarknad följts av minskat bostadsbyggande, ökad gentrifiering i 

kommunerna och en försvagad allmännytta vilket innebär att socialt svaga grupper har fått det 

ännu svårare att klara sig på bostadsmarknaden. Trots det har staten minskat sitt ansvarstagande 

för bostadsförsörjningen och hemlösheten, samtidigt som kommuner investerar i tillfälliga 

lösningar så som härbärgen eller korttidsboenden utan en långsiktig plan för att utrota 

hemlösheten. Detta tillsammans med stigmatisering, arbetslöshet och sjuklighet där ansvaret axlas 

på de hemlösa gör det svårt för många att komma tillbaka till ett fungerande liv.  

 

I Europa ökar hemlösheten i nästan alla länder, med Norge och Finland som undantag. Här har 

vårdinsatser, effektiva boendeinsatser och förebyggande arbete varit centrala åtgärder för att 

effektivt bekämpa hemlösheten. I exempelvis Finland har hemlösheten mer än halverats sedan 

1980-talet från cirka 20 000 hemlösa till att idag omfatta 8316 personer. 

Den fundamentala skillnaden mellan Norge, Finland och Sverige ligger i synen på just hemlösa. 

Medan Norge och Finland behandlar hemlöshet som ett bostadsproblem förhåller vi oss 

fortfarande till frågan som ett individuellt ansvar för de hemlösa. Problemet ligger delvis i hur 

den svenska diskursen målat upp hemlöshet som både oundviklig och som framkommen av 

individuella misslyckanden. Detta följs upp av passiv lagstiftning som förhåller sig till det 

individuella narrativet. Hemlösheten är snarare ett strukturellt problem, som är behandlingsbart 

genom en bostadspolitik som åter fokuserar på ett socialt ansvar och med en vård som behandlar 

utlösande orsaker till hemlöshet.    

 

Sedan 2009 saknar Sverige en nationell hemlöshetsstrategi, att återigen införa en sådan innebär att 
samordningen mellan myndigheter och kommuner underlättas samtidigt som nationella direktiv 
kan innebära att kommuner tvingas ta ett större ansvar. Dels gällande vilka metoder som bör 
användas men också kring att hemlösheten ska bekämpas långsiktigt istället för att enbart förhålla 
sig till härbärgen och andra kortsiktiga och ekonomiskt ineffektiva lösningar. Det slutgiltiga målet 
för den socialdemokratiska bostadspolitiken måste vara att varje medborgare, oavsett livssituation 
och utmaningar man ställs inför, ska ha tak över huvudet. Ett sådant arbete kräver att det finns 
ett mål om att hemlösheten ska bekämpas på nationell nivå, det kräver bättre direktiv för ökad 
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samverkan myndigheter emellan, det kräver nya strategier och att anamma vetenskapligt 
beprövade och effektiva metoder, men främst av allt kräver det en gemensam tro på att 
hemlösheten går att besegra. 
 
 
Därför föreslår vi:  
 

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för upprättandet av en nationell handlingsplan 

mot hemlöshet.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress 

 

 
S-studenter vid Linköpings Universitet 
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En nationell handlingsplan mot hemlöshet – svar på motion 2006 
Ingen människa ska behöva leva i hemlöshet. I regeringens budgetproposition för 2020 anges att 
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 25 miljoner kronor årligen under perioden 2018–
2021 till de kommuner som har flest personer i akut hemlöshet enligt Socialstyrelsens 
kartläggning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (2017). Regeringen 
rapporterar vidare att den avsatt 120 miljoner kronor årligen under samma period och gett 
myndigheten Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut medel till svenska Rädda Barnen, 
Stockholms stadsmission, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Skånes stadsmission och 
Göteborgs räddningsmission med syftet att stärka de ideella organisationernas insatser mot 
hemlöshet bland unga vuxna. De medel som delas ut ska användas till åtgärder mot hemlöshet 
bland unga vuxna där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.  
 
Stadsrådet Lena Hallengren fick en skriftlig fråga om en ny hemlöshetsstrategi (fr. 2018/19:537) 
där hon bl.a. svarade att hemlöshet både är en social fråga och en fråga om det faktiska utbudet 
av bostäder. Utifrån socialtjänstlagen har kommunen skyldighet att tillhandahålla bostäder till 
särskilt utsatta grupper och har det yttersta ansvaret för att personer som bor i kommunen får 
den hjälp och det stöd som de behöver. Vidare nämner Lena att Socialstyrelsens nationella 
kartläggning av hemlöshet kan användas som underlag för utformningen av kommunernas 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
 
Styrelsen delar motionärens intentioner och anser att det är av stor vikt att så effektivt som 
möjligt försöka bekämpa hemlösheten. Det finns redan idag insatser i form av ekonomiskt stöd 
från regeringen till olika myndigheter och instanser. Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen en 
skyldighet att ordna bostad till dess invånare. 
Mycket görs på området idag. Trots det är det inte alla kommuner i Sverige som idag ger sina 
invånare tak över huvudet. Styrelsen delar därför motionärens intentioner och anser att ytterligare 
krafttag bör tas i frågan. Därför behövs inrättandet av en ny nationell handlingsplan eller en 
uppföljning av den strategi som löpte ut år 2009. Med anledning av detta föreslår vi bifall till 
motionen i sin helhet. 
 
 
Med hänvisning av ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
Att  bifalla motionen 
 
Styrelsens föredragande: Tanja Mitic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
2020-10-19 
Representantskapet 

 
Motion 2007 – Att straffa företag ska ske proportionerligt 

Företagsbot är en ekonomisk sanktion som utdelas när en näringsverksamhet inte har inte har 

gjort tillräckligt för att förebygga brottslighet, som sedan leder till en incident.  

Lag (2006:283) lyder som följande: 

”7 § För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall, på yrkande av allmän 

åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än 

penningböter och 

1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga 

brottsligheten, eller  

2. brottet har begåtts av 

a. en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda 

näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller 

b. en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i 

verksamheten.” 

Straffpåföljden enligt 8 § är en företagsbot lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor. 

Företagsbot är förekommande vid exempelvis arbetsplatsolyckor, i fall där åtgärder borde funnits 

på plats för att förebygga olyckorna. Boten som kan tilldelas är idag kännbar för småföretag, men 

detsamma gäller inte för större företag med miljardomsättningar. Således kan det finnas 

incitament för stora företag att minimera säkerheten vid en arbetsplats om det är ekonomiskt 

gynnsamt i relation till risken för företagsboten.  

I en artikel från Arbetet lyfter man hur företag som SSAB som omsätter nästan 20 miljarder 

kronor om året, får samma botsumma som byggföretaget med en omsättning på tolv miljoner 

kronor. Detta i fall där både olyckor bedöms ”icke ringa”. Om vi tillåter företag med 

miljardomsättningar komma undan med böter som motsvarar 0,00000375 % av dess omsättning 

innebär det att större mån kan tumma på regler kring bland annat arbetsmiljö för att maximera 

vinsten. För att garantera att arbetsolyckor inte sker måste företag ha tillräckliga skydd på plats 

och för de som misslyckas med att prioritera arbetares säkerhet måste konsekvenserna vara 

kännbara, oavsett företagsstorlek.  

Därför föreslår vi:  

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att företagsbot ska utgå från omsättning 

istället för fasta belopp.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress.  

 

S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Att straffa företag ska ske proportionerligt – svar på motion 2007 
 
Motionären lyfter fram ett viktigt område, att förebygga att arbetsplatsolyckor inte sker. Efter en 
olycka är risken för företaget ganska liten att bli fällda i en domstol. Skulle man ändå bli fälld, är 
inte boten inte speciellt avskräckande för ett större företag.  
 
Vi tror inte att det enbart är via höjda bötesbelopp vi t.ex. kan minska antalet olyckor på jobbet. 
Exempelvis större resurser till Arbetsmiljöverket och fler inspektörer kan vara en minst lika 
effektfull åtgärd.  
 
Det finns också flera andra områden än arbetsmiljöbrott där företagsbot tillämpas, men det är det 
området motionären speciellt tar upp. 
 
Från 1 januari 2020 ändrades lagen så att maximalbelopp för företagsbot höjdes till 500 miljoner 
kronor, detta gäller större företag.  
Företagets finansiella ställning ska beaktas vid bestämmandet av företagsbotens storlek när det är fråga om ett 
större företag och brottsligheten är särskilt klandervärd. För dessa fall höjs maximibeloppet för företagsboten från 
10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. 
Begreppet ”större företag” definieras i årsredovisningslagens 1 kap. 3 §. Några krav är minst 50 
anställda och en omsättning på mer än 80 Mkr.  
 
Vi anser därmed att förändringen som motionären föreslår redan är genomförd. 
 
 
Med hänvisning till ovanståendeföreslår styrelsen: 
 
Att anse motionen besvarad 
 
 
Styrelsens föredragande: Anders Berg 
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Motion 2008 – Kvinnlig omskärelse 
Könsstympning sker just nu i delar av Afrika, mer än 2 miljoner flickor mellan åldern 4–11 

könsstympas varje år över hela världen och har praktiserats i över 2 000 år.  Ingreppet gör oftast 

utan något bedövningsmedel och med verktyg såsom smutsiga knivar eller ett använt rakblad. Allt 

skapar stora hälsorisker för kvinnor, fysiska och känslomässiga problem, svår smärta, infektioner, 

kraftiga blödningar, infertilitet och ibland att personen i fråga avlider.  

I länder som Somalia, Etiopen och Egypten anses könsstympning vara ett sätt för kvinnan att 

minska sin sexuella aktivitet då hon inte kommer delta i sexuella aktiviteter innan äktenskap. 

Kvinnor som inte har blivit omskurna anses vara orena och således inte eftertraktade. Problemen 

ligger i den kulturella aspekten och den långa tradition som man har haft i länder som Egypten, 

Etiopien och Somalia. 

År 2015 uppskattade Socialstyrelsen att det fanns 38 000 könsstympade i Sverige. 2017 vid en ny 

uppskattning hävdade man att problemet var mångdubbelt fler än tidigare med en uppskattning 

på mer än 100 000 kvinnor och flickor är utsatta för könsstympning. Trots detta har endast 2 fall 

blivit till en fällande dom i Sverige. Bilden av att könsstympning var ett problem utomlands har 

varit en naiv tro, då experter hävdar att ”barnmorskor” flygs in i landet för att genomföra 

könsstympningar på barn.  

 

Könsstympningar är onekligen ett känsligt ämne, dels för offren som är otroligt skambelagda av 

sin egen kultur och samhället. Men också för politiker, som under två decennier hållit kvar vid en 

ineffektiv lagstiftning. Främst med rädsla för att bli anklagade för att inskränka kvinnors frihet, 

stämplas som främlingsfientliga eller för att det skulle underminera föräldrabalken. Först och 

främst handlar det om att våga värdera frihet, att föreslå obligatorium för att undvika 

könsstympning, som t.ex. hälsokontroll är en mindre inskränkning av en individs frihet än 

konsekvenserna av en könsstympning. Det ena görs i syfte att skydda individen, det andra i syfte 

att kontrollera kvinnor. För det andra är problematiken med könsstympning bred, det är inte 

förekommande i ett enskilt land utan förslagen måste utformas för att skydda kvinnor från alla 

kulturer där denna handling kan förekomma. Främlingsfientlighet bygger på ignorans, och om 

man tror att könsstympning är en enskild grupps problematik och därför undviker att föreslå 

förändring, då är man en del av problemet. För det tredje måste man erkänna familjens roll i 

könsstympning. I olika kulturer är olika familjemedlemmar ansvariga för processen, ibland även i 

samråd med släkten. Därför måste åtgärderna få möjlighet att strunta i familjens vilja och endast 

se till barnets bästa och hennes samtycke.  
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Därför yrkar vi:  

- Att Socialdemokraterna i Linköping arbetar för att fler specialmottagningar för 

könsstympade kvinnor upprättas. 

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping arbetar för att vid misstanke om genomförd 

könsstympning ska gynekologundersökning erbjudas till den utsatte som en del av 

brottsundersökningen, där man bortser från föräldrars samtycke och enbart beaktar den 

potentiellt drabbades vilja.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress.  

 

S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Kvinnlig omskärelse – svar på motion 2008 
 
Tack för en bra motion. Viktiga frågor i detta förfärliga ämne som kvinnlig könsstympning 
innebär. Dessutom brottsligt. 
Idag finns en mottagning för könsstympade kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm, 
Amelmottagningen. En liknande mottagning finns på Angereds närsjukhus i Göteborg. 
 
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur vården för flickor och kvinnor som 
utsatts för könsstympning kan bli bättre och mer jämlik. Utreda om det ska vara specialiserade 
mottagningar i några regioner eller se till att det finns resurser i varje region eller på varje sjukhus. 
Utredningen ska vara klar hösten 2021 och styrelsen tycker att det är klokt att invänta denna 
utredning.  
 
I en brottsutredning ska naturligtvis den utsatta erbjudas gynekologundersökning utan att behöva 
föräldrars samtycke. Könsstympning bör jämföras med en våldtäkt. Viktigt är att agera innan 
flickor utsätts för könsstympning. En orosanmälan till socialnämnden om man misstänker att 
någon flicka ska utsättas för könsstympning i Sverige eller föras utomlands. Ny lag infördes 1 juli 
2020 där socialnämnden kan utfärda utreseförbud för barnet om man misstänker att barnet ska 
föras utomlands för könsstympning eller bortgifte. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  
 
Att besvara att-sats 1 
Att bifalla att-sats 2 
Att avslå att-sats 3 till förmån för styrelsens tilläggs-attsats som lyder ”att motionen 
skickas som enskild till partikongressen.”  
 
 
Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson 
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Motion 2009 – Ränteavdragstak 
Ränteavdraget innebär att den som tagit lån för sin bostad får drav av en viss procentandel av 

räntan från skatten. Något som gör individer mer benägna att ta ett bostadslån, samtidigt menar 

Riksbanken att svenskarnas skuldsättning är en risk för ekonomin. Bolånen står för cirka 80 % av 

hushållens totala skulder och räntedraget fortsätter vara ett incitament för att belåna sig. 

Staten beräknas spendera 30 miljarder per år i ränteavdrag. Ungefär tre fjärdedelar av alla hushåll 

omfattas av ränteavdraget, men endast hälften av hushållen med låg ekonomisk standard kan 

nyttja avdraget i jämförelse med 90 % av höginkomsttagare. Ränteavdraget är ett av samhällets 

största bidrag som gynnar rika tjugo gånger mer än de svagare hushållen.  

För drygt hälften av alla hushåll är beloppet lägre än 6000 kronor per år, alltså under 500 kronor i 

månaden. Ränteavdraget bör inte helt avskaffas då ekonomiskt svagare hushåll drar nytta av att 

de extra hundralapparna det kan handla om, däremot bör ett tak vid 500 kronor införas för att 

sänka bidragen till de rikaste hushållen och samtidigt bibehålla nyttan för de svagare hushållen. 

Ett tak på 500 kronor beräknades enligt SCB 2013 att minska utgifterna för ränteavdraget med 75 

% (från 29 miljarder till 7 miljarder enligt 2013s siffror). Heggemann skriver i SCB:s rapport 

följande:  

                    ”Med hänvisning till hushållens allt större skulder framförs ofta åsikten att ränteavdraget bör 

avskaffas eller åtminstone minskas. Ett avskaffande skulle påverka ekonomin för många hushåll. 

För de med högst ekonomisk standard handlar det som vi sett i många fall om stora belopp, 

medan det för hushåll som har låg ekonomisk standard oftast handlar om lägre belopp. För 

många av dessa hushåll utgör ränteavdraget dock en betydande del av den disponibla inkomsten.” 

Det är viktigt att slå vakt om de svaga hushållen, ekonomisk fördelning är viktigt från statens 

sida. Men när fördelningen sker åt fel håll och gynnar de redan priviligierade och således bevarar 

överklassen som samhällets största bidragstagare, trots att de är samhällets minst behövande, då 

går vår samhällsutveckling åt fel håll. Istället för ett system som fokuserar på att belåna sig behövs 

satsningar för att bygga billigare, och motverka överbelåning som fortsatt är en riskfaktor för 

svensk ekonomi.  

 

Därför yrkar vi:  

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för ett införande av ett ränteavdragstak som 

justeras efter inflationen.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress.  

S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Ränteavdragstak – svar på motion 2009 
 
Ränteavdragen är omdiskuterade ur flera aspekter. Ränteavdragens införande innebar att fler 

kunde få råd att köpa egen bostad. Samtidigt har bostadspriserna ökat, troligen har ränteavdraget 

spelat en roll i denna utveckling. Statens kostnader för ränteavdraget har ökat ju fler som nyttjar 

möjligheterna och bostadspriserna ökar. Framförallt har ränteavdragen diskuterats mot bakgrund 

av svenskarnas ökande skuldsättning som framförallt består av bostadslån och som innebär en 

stor risk för svensk ekonomi. 

På sikt behöver ränteavdragen fasas ut för att komma tillrätta med situationen. Att införa ett 

ränteavdragstak skulle kunna vara ett sätt och då vara mer tilltalande ur ett fördelningspolitiskt 

perspektiv, men målet med utfasningen skulle inte nås. Styrelsen anser att det viktigaste handlar 

om att fasa ut ränteavdragen långsamt och under en mycket lång tid och med tydlighet. Många 

hushåll har baserat sina största ekonomiska beslut på de regler som gäller idag.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet  

Att  avslå motionen i sin helhet.  

Att  skicka motionen till partikongressen som enskild. 

 

Styrelsens föredragande: Eva Lindh 
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Motion 2010 – Lagen om omhändertagande av berusade personer 
 
Varje år dör 5–10 personer i fyllecell, ofta till följd av dålig inspektion av den omhändertagne. 

Idag hamnar 90 % av de omhändertagna i polisarrest trots att vårdinrättning har större kunskap 

om hur berusade personer ska hanteras. Detta i samband med att ett flertal rapporter upplyst oss 

om stigmat från 112-personal i synnerlighet påverkar bemötandet av berusade personer, innebär 

att det finns en risk för att behandlingen av en berusad person hanteras fel. Därför måste polisen 

få nya riktlinjer som innebär att en berusad person ska föras till vårdinrättning i form av sjukhus 

eller andra instanser, istället för fyllecell. Det kan nämligen vara skillnaden mellan liv och död. 

 

Därför föreslår vi:  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att riktlinjerna för omhändertagande av en 

berusad person skärps och vård på vårdinrättning alltid ska prioriteras före fyllecell.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress. 

 
S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Lagen om omhändertagande av berusade personer – svar på 
motion 2010 
 
Motionärerna tar upp en viktig fråga som handlar om hanteringen av personer som blir 
omhändertagna av polis för att de är för berusade att kunna ta hand om sig själva och att de 
borde hamna i vården istället för i arresten. LoB, lagen om omhändertagande av berusade 
personer är en viktig lag för att kunna ge stöd och hjälp mot personens vilja. Många hamnar i 
arrest och en del hamnar inom sjukvården.   
I Östergötland har vi i Linköping en tillnyktringsenhet som kan ta emot den här målgruppen, 
bevaka och kontrollera medicinskt samt motivera och stödja personer i beroende till ett annat liv, 
Så ser det inte ut överallt och sjukvården är inte alltid den bästa platsen för de här personerna 
som kan vara både stökiga och våldsamma, i de fallen måste det vara polisens uppdrag att 
omhänderta och bevaka att personen inte far illa. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
Att  avslå motionen.  
 
 
Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman 
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Motion 2011 – Rökning med barn i bil  
Det är allmänt känt sedan ca 1950-talet att rökning samt passiv rökning är skadligt för hälsan. I 
Sverige beräknas orsaka mellan fem och tio lungcancerfall och cirka 400 sjukdomsfall i hjärt- eller 
kärlsjukdom uppstå på grund av just passiv rökning. Men trots detta är det endast 7,4% av alla 
rökare som lever i länder där det är lagstiftade rökförbud på vissa offentliga platser. I dessa länder 
har det visats att den generella risken för att bli utsatt för passiv rökning redan minskat med 60 
%. Tobaksrök innehåller minst 4000 kemiska ämnen där ca 250 är skadliga för hälsan och cirka 
90 ämnen kan orsaka cancer.  Passiv rökning är farligare än att själv röka, då man som passiv 
rökare får i sig större partiklar samt flera partiklar än rökaren själv som endast får i sig ¼ utav 
rökens farliga ämnen.  
Barn blir dock inte till fullo skyddade av dessa lagstiftningar då den vanligaste platsen ett barn 
utsätts för passiv rökning är runt sina egna föräldrar. Till skillnad från vuxna kan barn inte heller i 
samma utsträckning välja att undvika röken. En ny studie från världshälsoorganisationen (WHO) 
och Karolinska institutet som granskat dödsfall relaterat till passiv rökning i 192 länder genom 
statistik från år 2004 såg man att 379 000 utav dessa tidigare nämnda dödsfall var relaterade till 
hjärtproblem som följd utav passiv rökning.  
Ett barn som har en förälder som röker har en 50 % större risk för att drabbas utav akut nedre 
luftvägsinfektion. Det rapporteras ungefär 500 fall per år utav småbarnsastma (0–4 år gamla 
barn), utav dessa 500 är 6 % orsakat av föräldrar som röker. Statens folkhälsoinstitut skriver även 
om hur en förälder som röker ökar barnets risk för öroninflammation (med 50%) samt 
öronkatarr med 40%.  Föräldrars rökning påverkar även barnet då det försämrar barnets 
immunförsvar då barn är så pass känsliga i ung ålder när immunförsvaret inte är färdigutvecklat.   
Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat lagstadgade rökfria miljöer så man kan 
kontrollera vart rökning kan ske. Tobakslagen innehåller bestämmelser kring rökförbud i lokaler 
som är lämpade för offentliga tillställningar, barnomsorg (såsom skola eller liknande 
verksamheter för barn och/eller ungdomar samt skolgårdar) med mera.  
Passiv rökning drabbas alltså barnen hårdast, deras organ är inte färdig utvecklade och enligt en 
studie från Harvard School of Public Health gjord år 2006 visade att passiv rökning i en bil kan 
vara upp till 10 gånger så stor hälsorisk som passiv rökning i hemmet. Barn kan själva inte i ung 
ålder säga ifrån eller gå iväg om de störs av röken, som bebis kan de varken gå eller prata. Även 
om man röker i bilen med nervevade rutor kan det liknas med en bar eller restaurang där folk 
röker inomhus. 

Därför yrkar vi:  

- Att Socialdemokraterna i Linköping arbetar för införandet av rökförbud i bil när ett barn 

vid 12 års ålder och nedåt är medpassagerare.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress.  

 

S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Rökning med barn i bil – svar på motion 2011 

Som motionären tydligt beskriver finns det många starkt negativa hälsoeffekter av tobaksbruk, 

både för personen själv, men även för omgivningen när det kommer till rökning. Därför har det 

med tiden införts fler och fler begränsningar i möjligheten att röka på allmänna platser för att 

minska risken för passiv rökning. Det är dock farligare att röka själv än att utsättas för passiv 

rökning.  

 

Samhället har lättare att reglera det som sker på allmän plats än på en icke allmän plats. Där ställs 

det ett större krav för att med till exempel lagstiftning begränsa vad en individ kan göra. Över 

tiden har både rökningen minskat och kunskapen om rökningens negativa hälsoeffekter lett till 

att färre utsätts för passiv rökning. Vi vågar därför säga att det är betydligt färre barn idag som 

utsätts för passiv rökning i bilar än vad som varit fallet historiskt. En lag ska också kunna 

upprätthållas för att det ska vara respekt för lagstiftningen och en lag om förbud mot rökning 

med barn i bil kan vara svår att upprätthålla. Att upprätthålla lagen kräver polisiära resurser som 

vi anser att det finns mer prioriterade områden för.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet 

 

Att avslå motionen 

Att motionen sänds vidare till partikongressen som enskild 
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Motion 2012 – Ta bort den fria etableringsrätten för vårdcentraler 

Alliansen införde lagen om valfrihetssystem (LOV) 2009, vilket innebär att upphandlande 

myndigheter, till exempel kommuner och landsting, måste konkurrensutsätta delar av sin 

verksamhet. För kommuner är det frivilligt att införa valfrihetssystem, men regioner är tvungna 

att konkurrensutsätta primärvården, alltså våra hälso- och vårdcentraler. Detta innebär att landets 

regioner måste tillåta privata företag att kunna etablera vård- och hälsocentralsverksamhet i länet. 

Det finns ingen möjlighet för en region att helt driva primärvården i offentlig regi.  

 

Systemet med fri etableringsrätt och fritt vårdval innebär att få nya vårdcentraler etableras i 

fattiga, utsatta områden där företagen inte kan gå med vinst, vilket ökar ojämlikheten inom 

vården. 

 

Därför är det orimligt att regioner tvingas sälja ut sin primärvårdsverksamhet och att 

människor inte har tillgång till rättvis, jämlik vård. Valfrihet och mångfald inom hälso- och 

sjukvården är bra, men inte när den leder till att vinst ställs över behov i sjukvården. 

 

Därför yrkar vi:  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping ska verka för att LOV och den fria etableringsrätten 

för vårdföretag slopas.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver den på nästa 

partikongress.  

 
S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Ta bort den fria etableringsrätten för vårdcentraler – svar på motion 
2012 
 
Styrelsen vill tacka motionärerna för en bra motion som lyfter ett viktigt ämne.  

Systemet med fri etableringsrätt och fritt vårdval innebär att få nya vårdcentraler etableras i socialt 

utsatta områden där företagen inte kan gå med vinst, vilket ökar ojämlikheten inom vården. 

Valfrihet och mångfald inom hälso- och sjukvården är bra, men inte när den leder till att vinst 

ställs över behov i sjukvården. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet 

 

Att: bifalla motionen i sin helhet. 

 

Styrelsens föredragande: Therese Waller 
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Motion 2013 – Upprätta en Mikamottagning i Linköping  
 
I Sverige upprättades sexköpslagen som i sitt slag var en unik lagstiftning som internationellt blev 
känd som den nordiska modellen. Lagen innebär att straffa sexköp istället för att straffa 
fattigdom genom att förbjuda säljandet av sex. Socialdemokraterna har på internationell nivå 
bedrivit för att kriminalisera sexköp för medborgare även utomlands, även om förslaget har 
juridiska svårigheter riktar det sig mot en grundproblematik som vi måste fortsätta arbeta mot. 
Sexköp är att utnyttja en ekonomisk osäkerhet för ens egna begär och det är här vårt arbete måste 
ta vid på olika sätt. Dels genom att lagföra de som utnyttjar andra, men också genom 
fattigdomsbekämpning, hälsoinsatser och sociala skyddsnät så ingen tvingas till att sälja sin kropp. 
Ingen ska tvingas leva i den utsatthet som det innebär att vara prostituerad och ingen ska tvingas 
sälja sin kropp för att få mat på bordet.  
 
Prostitution är ett samhällsfenomen som till största del existerar till följd av fattigdom. Studier i 
våra grannländer har påvisat att 85 % av de som säljer sex sker på grund av individens 
ekonomiska livssituation1. Därtill är en stor andel fast i prostitution till följd av människohandel 
där social utsatthet, dålig ekonomi och hopp om ett bättre liv varit orsakerna till varför de lurats 
in i sin rådande livssituation 2. Människor som säljer sex mot ersättning har länge varit en mycket 
utsatt grupp i samhället, för många saknas det helt stöd för att ta sig ur den nuvarande 
livssituationen.  
 
För att komma till rätta med prostituerades utsatthet räcker det inte med att bekämpa sexköp, 
man måste bekämpa de faktorer som tvingar människor till att sälja sin kropp. För att göra detta 
krävs det stöd- och behandlingsverksamheter med spetskompetens avseende prostitution. I 
Sverige finns idag endast tre sådana verksamheter, kompetenscentrum sexuella tjänster (KST) i 
Malmö Stad, Mikamottagningen i Göteborg och Mikamottagningen i Stockholm. 
Mikamottagningen i Stockholm hade innan dess nedskärningar en effekt som innebar att 83 % av 
de som avslutade sin behandling i verksamheten uppgav att de slutade med prostitution3.  
 
Enligt FN:s kvinnokonvention som antogs 1979 lyder den sjätte artikeln följande:  
 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att 
bekämpa alla former kvinnlig prostitution samt människohandel av kvinnor. 

 
Detta innebär att vi på alla nivåer i kommunerna, landstingen och riksdagen måste arbeta för att 
ingen på grund av sin ekonomiska och sociala livssituation ska tvingas in i prostitution eller 
människohandel. Det kräver riktade ekonomiska satsningar och mer kunskap kring prostitution 
för att vi ska vara till hjälp för en av samhällets mest utsatta grupper.  
 
Genom att arbeta för upprättandet av en Mikamottagning i Linköping där den gör som störst 
nytta kan verksamheten arbeta uppsökande, behandlande och stötta personer i prostitution. 
Sådan praktisk hjälp, där vårdinsatser och andra viktiga åtgärder når människor fast i prostitution 
leder till att personer som idag säljer sex mot ersättning på grund av olika tvång kan från komma 

 
1 Karkov, R. (2012). What drives a prostitute. ScienceNordic 
2 Aquilonius, J. (2005). Att våga fråga. KCSH 1:2018 
3 Lindhagen, Å. (2017) Verksamheten på Mikamottagningen pågår för fullt. ETC. 
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detta. I exempelvis Stockholm hade verksamheten också i uppdrag att arbeta mot sexuella 
självskadebeteenden, vilket är vanligt förekommande efter sexuella övergrepp i barndomen, något 
som på sikt också kan leda att unga prostituerar sig. Således kan upprättandet av en 
Mikamottagning arbeta förebyggande och även tillhandahålla stöd till unga som har psykiska 
problem och familjeproblem som annars kan gå under radarn.   
 
Därför yrkar vi:  
 

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för ett upprättande av en Mikamottagning i 

Linköpings kommun.  

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen.  

 
S-studenter vid Linköpings Universitet  
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Upprätta en Mikamottagning i Linköping – svar på motion 2013 
 
Sexköp och andra sexuella övergrepp innebär ett fruktansvärt utnyttjande av människor i 
utsatthet. Precis som motionärerna skriver behövs ett brett utbud av insatser som involverar flera 
olika aktörer. 
 
Hur dessa insatser ges och organiseras ser olika ut på olika håll i landet. Det är i sig inget problem 
eftersom förutsättningarna skiljer sig åt; det viktiga är att det stöd som kan ges till den person 
som är utsatt är likvärdigt. Kunskapen om vad som är bäst utvecklas också i takt med att 
erfarenheter fås genom forskning och utvärdering. 
 
Politiken behöver vara tydlig med att den som säljer sexuella tjänster ska få hjälp. Däremot kan 
inte politiken värdera vilken sorts mottagning som fungerar bäst. Av den anledningen anser inte 
styrelsen för Socialdemokraterna att vi politiskt ska ta ställning till om det som behövs är 
Mikamottagning, Novahus, kompentens inom ordinarie mottagningsverksamhet.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
Att avslå motionen i sin helhet. 
 

 

Styrelsens föredragande: Martin Tollén 
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Motion 2014 – Livslångt lärande för alla 
Klyftorna i samhället växer. Idag finns det en stor grupp människor som hamnar utanför 
arbetsmarknaden och det är lågutbildade. Det är både inrikes- och utrikesfödda. När det kommer 
till inrikes födda är det främst de som gick ut grundskolan under en tid då svensk arbetsmarknad 
såg väldigt annorlunda ut, där det enbart krävdes grundskoleexamen för att få jobb. 
Utrikesföddas situation kommer främst ur att de inte kan språket och/eller saknar all form av 
utbildning. Det finns självklart utrikesfödda grupper som har haft tillgång till god utbildning, men 
i det stora hela så finns det en stor grupp människor som helt saknar kompetens för att vara 
verksamma på svensk arbetsmarknad.  
Svensk arbetsmarknad förändras ständigt och med det så bör även utbildningsmarknaden göra 
det också. Idag finns det ett stort utbud av yrkeshögskoleutbildningar och yrkesutbildningar på 
universitet platser i bristyrken som inte fylls. Det finns potentiell arbetskraft som inte påbörjar 
utbildningar och stannar utanför arbetsmarknaden istället för att utbildas. Den svenska 
arbetsmarknaden är högspecialiserad, teknologisk och krävande. Detta på grund av att Sverige har 
haft en god fungerande utbildningspolitik och avgiftsfri tillgång till yrkesutbildningar och 
universitet/högskola. Det är dock fortfarande svårt att vidareutbilda sig i arbetslivet och att gå 
från arbete till utbildning. Det är dyrt att gå från arbete till studier för de flesta som arbetar. Den 
som vill vidareutbilda sig måste med stor sannolikhet låna pengar och få en betydligt lägre 
inkomst.  
Alla bör även ha möjligheten att vidareutbilda sig samtidigt som de jobbar eller på ett enklare sätt 
gå från arbete till studier. Det ska bli enklare för både företagare och arbetare att ta del och bidra 
till ett livslångt lärande. Där spelar Centrala studiestödsnämnden en viktig roll i att förverkliga ett 
livslångt lärande för alla. Det största problemet med CSN stöd är att den avgörande delen utgörs 
av lån. Det är inte attraktivt att ta lån för att utbilda sig under arbetslivet. Det innebär att en 
person med största sannolikhet får lägre inkomst och måste på det betala tillbaka en relativt stor 
summa av det efter att utbildningen är avklarad och för en sjuksköterska exempelvis så äts 
inkomstökningen upp av CSN tillsammans med högre skatt. Det borde inte finnas hinder för att 
vidareutbilda sig eller att specialisera sig i sin yrkesgrupp. Sverige är ett land med en välutbildad 
befolkning i jämförelse med många länder, men det finns människor som idag avstår från att få 
högre kompetens på grund av flera nämnda orsaker.  
 
Därför yrkar vi:  
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att CSN-stödet för universitet, högskolor, 
yrkeshögskolor, Komvux och Folkhögskolor stegvis övergår till att enbart utgöras av bidrag.  
 
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att stegvis fasa ut CSN-lån och återbetalning av 
skulder.  
 
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att förenkla studier kombinerat med arbete i 
offentlig verksamhet. 
 
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen 
till nästa partikongress.  

 

S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Livslångt lärande för alla – svar på motion 2014 
 
Styrelsen delar till stor del motionens resonemang kring behovet av utbildning både tidigt i livet 
och senare. Som samhälle har vi allt att vinna på att sänka trösklarna till högre studier och göra 
det lättare att bygga på sin utbildning senare i livet då man vill utvecklas eller kanske tvingas byta 
yrke. Den sociala snedrekryteringen till högre studier är ett problem och måste motarbetas. Som 
socialdemokrater tror vi på ett jämlikt samhälle och då är förstås också utbildningen inräknad. 
Trots våra strävanden på detta område återstår mycket att göra. Att förbättra bidragsdelen i 
studiestödet och minska mängden lån är därför viktigt men att gå så långt att vi säger att 
lånedelen helt ska försvinna känner vi oss inte redo för i dagsläget. Ej heller att efterskänka 
studieskulder. Båda förslagen skulle i dagsläget gynna en välbeställd medelklass mest och räcker 
inte för att lösa den sociala snedrekryteringen i sig. För det krävs åtgärder av bredare karaktär 
som att förbättra både grund- och gymnasieskolan, få fler att gå ut med högskolebehörighet, 
bryta negativa bildningsmönster och förenkla sökvägarna in till högre studier. 
 
Däremot ser vi inget hinder att ställa oss bakom förslaget om att förenkla för studenter att 
kombinera studier med arbete. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
Att avslå att-sats 1 
Att avslå att-sats 2 
Att bifalla att-sats 3 
Att avslå att-sats 4 
Att motionen skickas till partikongressen som enskild 
 
 

Styrelsens föredragande: Niklas Nåbo 
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Motion 2015 – Läkemedelsrester i vattendrag 
 
Försörjningen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten hör till samhällets allra mest 
grundläggande funktioner. Om dessa inte fungerar drabbas samhället ofelbart av en 
systemstörande kris. 
Idag är läkemedelsrester i avloppsvatten ett växande problem. Rester av de läkemedlen, såväl 
receptbelagda som receptfria, som vi konsumerar finns kvar i urin och avföring och förs med 
avloppsvattnet ut i mark, sjöar och vattendrag. Där bidrar de till övergödning och tas upp av 
växter och djur. Idag är våra reningsverk inte byggda för att hantera detta.  
För att komma till bukt med det här problemet har regeringen gett ett särskilt uppdrag till 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har i uppdrag att under tre år fördela bidrag för att 
genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. De får använda 145 miljoner kronor 
för att ge bidrag till investeringar dels i:  
 
- dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.  
- till implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid 
avloppsreningsverk. 
 
Förutom att bidraget ska leda till konkreta åtgärder i form av installationer i fullskala ska satsade 
medel även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening. Detta genom att 
belysa de frågeställningar som uppstår i samband med behovsbedömning, planering, projektering, 
upphandling, installation och drift av läkemedelsrening. Kommuner och VA-huvudmän kunde 
fram till i maj 2019 söka bidraget. Mycket talar dock för att fler kommuner än de som sökt skulle 
kunna dra nytta av ett stöd för denna typ av investeringar. Det finns därför anledning för 
regeringen att överväga om inte ett fortsatt och breddat stöd till alla Sveriges kommuner vore 
motiverat.  
 
Därför yrkar vi:  
- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att staten ska underlätta för kommuner att införa 
reningsverk för läkemedelsrester i vattendrag.  
 
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och skickar vidare motionen 
till partikongressen.  
 
S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Läkemedelsrester i vattendrag – svar på motion 2015 
 
Den medicinska utvecklingen har varit fantastisk. Idag har vi mediciner mot många sjukdomar 
och fysiska och psykiska besvär av olika sorter. Samtidigt påverkar vår livsstil vår miljö. Avfall 
behöver tas om hand och det vatten vi dricker måste skyddas från olika typer av utsläpp så att 
dessa inte når ut till fiskar och andra djur. Att ta bort majoriteten av läkemedelsrester i 
avloppsvatten är idag fullt möjligt. Just Linköping var tidigt ute med ozon-rening av 
avloppsvattnet och visade därmed att det går att göra till en inte alltför stor kostnad. 
 
Styrelsen delar motionärens förslag om att staten även i fortsättningen bör göra mer för att stödja 
kommunerna så att reningen av avloppsvatten kan bli effektivare och att även läkemedelsrester 
kan försvinna. Ökad kunskapsuppbyggnad är betydelsefullt och staten ska ha en viktig roll i form 
av berörda myndigheter där kompetens och stöd för kommunerna kan samlas. Styrelsen tycker 
att stödet kan ske inom ramen för ett generellt bidrag till kommunerna.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  
 
Att bifalla motionen i sin helhet 
 
 

Styrelsens föredragande: Niklas Nåbo 
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Motion 2016 – Statligt beredskapslager av läkemedel 
 
Under 2019 fick vi se effekterna av den växande läkemedelsbristen, både i Sverige och i andra 
europeiska länder. Patienter har inte kunnat få tag på viktiga, ibland livsnödvändiga mediciner 
och apoteken har inte kunnat ge besked på när det kommer finnas tillgång till medicinerna. I och 
med att läkemedelsbolag allt oftare outsourcar produktionen till andra länder är Sverige beroende 
av import av läkemedel, vilket skapar ännu mer osäkerhet kring tillgången till viktiga mediciner.  
 
Fram till 2009, när apoteksmonopolet avskaffades, hade det statliga apoteket ansvar för ett 
beredskapslager som täckte vissa typer av basmediciner. Det enda beredskapslagret som idag 
finns är för influensavacciner, men det krävs mer för att kunna säkra läkemedelstillgången i 
Sverige vid framtida kris eller för att klara en framtida situation där livsnödvändiga läkemedel rest 
noteras på landets apotek.  
 
Därför yrkar vi:  
- Att Socialdemokraterna i Linköping ska verka för ett återinförande av ett statligt 
beredskapslager av läkemedel.  
 
- Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och driver motionen på 
partidistriktets nästa distriktskongress.  
 

 

SSU Linköping 
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Statligt beredskapslager av läkemedel – svar på motion 2016 
 
Antalet rapporter om brister i läkemedelsförsörjningen har ökat. Förra året restnoterades mer än 
fyra gånger så många läkemedel jämfört med tre år tidigare. Detta kan innebära stora svårigheter 
för människor när de inte kan få tag på medicin som är avgörande för hälsan. Samtidigt har 
Sverige inte längre ett beredskapslager av läkemedel i händelse av kris. Det skulle kunna få 
katastrofala följder. Några av anledningarna till detta är att ingen längre har ett samordnande 
ansvar för läkemedelsförsörjningen efter det att Apoteket AB avreglerades år 2009, att de 
nationella beredskapslagren också togs bort i samband med avregleringen samt att det finns ett 
stort antal inblandade aktörer i läkemedelskedjan och brister i lagerhållning. 
När det gäller frågan om läkemedelstillgång har Socialstyrelsen gett en projektgrupp i uppdrag att 
titta på den, och några förslag på åtgärder har tagits fram. Bland annat föreslås ett nytt 
beredskapslager och att en ny myndighet upprättas som tar det samordnande ansvar som Apoteket 
AB tidigare hade. 
Vi anser att detta är en fråga som bör prioriteras.  

Styrelsen delar motionärens mening att det finns behov av ett statligt beredskapslager för 
läkemedel och vill därför yrka bifalla till motionen. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 

Att  bifalla motionen i sin helhet 

 

Styrelsens föredragande: Therese Waller 
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Motion 2017 – Gör studentbostäder tillgängliga för fler än 
universitetsstuderande 
 
I Linköping har vi precis som i många andra storstäder problematik med bostadsbrist. 
Framförallt är det bostadsbrist för personer som önskar ett mindre boende till en låg hyra. För en 
ung student som inte läser på Linköpings universitet är det extra svårt, då studentbostäder ofta 
inte erbjuds till andra än universitetsstuderande. 
Unga personer hinner inte få tillräckliga poäng i de kommunala bostadsbolagen. 
Studentbostäderna har ett kö-poängsystem som främst är tillgängligt för personer som läser på 
Linköpings universitet. Personer som läser andra vuxenutbildningar har inte möjlighet att söka 
studentbostad. Exempelvis har vi i Linköping flera vuxenutbildningar till undersköterska, en 
bransch med stora behov i dessa tider. Att även låta yrkesstudenter få tillgång till studentbostäder 
är en rättvisefråga men också en viktig del av målet att ha yrkesutbildad personal i kommunen.  
Enligt hyresgästföreningens årliga undersökning från 2019 så är det flera hundra tusen unga 
vuxna i Sverige som ofrivilligt bor kvar hos sina föräldrar. Flera tusen av dessa kan finnas i 
Linköping. Det borde göras en översyn för att få reda på hur många av dessa som bor i 
Linköping. 
Det finns också personer som inte har föräldrar att bo hos, personer utan nätverk som är helt 
förpassade till att hitta privata hyresvärdar eller andrahandskontrakt då man inte hunnit få kö-
poäng i det kommunala bolaget. Det gäller till exempel unga vuxna som senaste åren fått 
uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen, de kan inte få studentbostad, och de har inte hunnit 
stå i bostadskö tillräckligt länge för att få bostad.  Gymnasiestudenter har heller inte möjlighet att 
få studentbostad. Flera av dessa unga vuxna bor många tillsammans, ofta ofrivilligt, då det 
omöjligt att få tag på små boenden som passar en studentekonomi. En trygg bostadssituation är 
en viktig pusselbit för den psykiska hälsan. Linköping är en stad med fantastiska 
utbildningsmöjligheter. Här behövs också bostäder för de som vill studera, oavsett om det är på 
universitetet eller annan utbildningsplats.  
 
Därför yrkar vi   

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att studentbostäderna blir tillgängliga för unga 

vuxna som läser andra utbildningar än universitetsstudier. 

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i 

Östergötlands distriktskongress 2021.  

 

 

 

Linköpings Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
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Gör studentbostäder tillgängliga för fler än universitetsstuderande – 

svar på motion 2017 

Bostadsfrågan är en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är en förutsättning för 
att studier, arbete och tillväxt i landet ska fungera. Det är idag väldigt svårt för ungdomar att flytta 
till ett första eget boende och studenter i sin tur har problem med att få en bostad på studieorten. 
Det beror framför allt på att det fattas små hyreslägenheter med rimliga hyror. Detta vill vi 
självfallet ändra på.  
 
Motionären föreslår att man ska öppna upp möjligheten för unga vuxna som inte studerar vid 
Linköpings universitet att få tillgång till studentbostäder. Dock ser vi en utmaning med detta då 
redan idag intresset för studentbostäder är stort, och kön är lång.  

Styrelsen anser istället att bostadsbyggandet är en viktig väg att gå. Regeringen har infört ett 
investeringsstöd som riktar sig till både byggandet av fler studentbostäder och till byggandet av 
vanliga mindre lägenheter med rimliga hyror. Ett annat sätt att underlätta för unga vuxna att 
komma in på bostadsmarknaden är att införa så kallade ungdomsbostäder. Dessa bostäder 
reserveras till ungdomar som läser yrkesförberedande utbildningar eller som väljer att börja arbeta 
efter gymnasiet.  

För att fler ska få tillgång till bostad och ha råd att bo där måste stat och kommun ta ett 
gemensamt ansvar. Det är så vi skapar ett starkare samhälle.   
Med anledning av detta föreslår vi avslag på motionen i sin helhet. 
 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
 
Att:  avslå motionen 
 
 
Styrelsens föredragande: Tanja Mitic 
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Motion 2018 – Amnesti för ensamkommande unga som varit i 

Sverige över ett år  

Knappt 10 000 unga människor hotas av utvisning till Afghanistan. Många av dessa omfattas av 
den så kallade Gymnasielagen, vilken ger dem en möjlighet att stanna i Sverige efter 
genomgången gymnasieutbildning om de snabbt lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.  
Men Gymnasielagen var en kompromissbetonad lösning som kom till under stor brådska. Den 
löser inte på ett varaktigt sätt situationen för dessa unga människor. I stället riskerar de att efter 
avslutad utbildning kastas ut ur landet. 
Med tanke på under vilka omständigheter dessa unga människor lever sina liv, deras i många fall 
bristande språkkunskaper och de erfarenheter de bär med sig efter så många år på flykt är det inte 
rimligt att förvänta sig att de självklart ska kunna leva upp till dessa högt ställda kriterier. 
I praktiken kommer endast en mycket liten del av dessa unga människor att kunna utvisas. I 
stället ökar risken att dessa unga blir en del av ett parallellt skuggsamhälle.  
Migrationsverket och de olika rättsinstanserna har inte hunnit med att på ett rättssäkert sätt 
bereda och fatta beslut i de enskilda ärendena, varför väntetiderna har blivit orimligt långa. Ytterst 
drabbas de enskilda unga människorna, som i flera fall hunnit etablera sig i Sverige. Samhället har 
dessutom redan investerat stora belopp i dessa unga, exempelvis i form av utbildningar. 
Totalt har tre svenska myndigheter fallerat i hanteringen av de ensamkommande asylsökande: 
Socialstyrelsen har släppt en rapport med uppgifter som visat sig vara felaktiga om möjligheterna 
att använda magnetkamera för att göra medicinska åldersbedömningar. Riksmedicinalverket har 
tagit fram bristfälliga mätmetoder som har bidragit till hundratals uppskrivningar i ålder för 
asylsökande, och Migrationsverket har fått hård kritik från juridiska experter för att ha låtit de 
bristfälliga medicinska bedömningarna få en utslagsgivande karaktär i handläggningen av 
asylärenden. 
Den samlade bilden är därför systematiska brister i myndighetsutövningen. Detta har gått ut över 
enskilda individer. I ett sådant läge är rättssäkerheten så hårt äventyrad att den enda rättssäkra 
vägen framåt är genom att rensa bordet och utfärda en allmän amnesti för denna grupp. 
En amnesti skulle i dagens läge ge möjlighet att skapa ordning och reda i flyktingpolitiken, minska 
det humanitära lidandet och ge utsatta människor en möjlighet att bygga sig en ny framtid i 
Sverige. Därför skulle en amnesti främja integrationen och ge Migrationsverket och 
rättsinstanserna en välkommen avlastning. 
 
Därför yrkar vi 

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige utfärdar en allmän amnesti för 

ensamkommande barn och unga som vistats i Sverige längre än ett år. 

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i 

Östergötlands distriktskongress 2021.  

 
Linköpings Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
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Amnesti för ensamkommande unga som varit i Sverige över ett år – 
svar på motion 2018 
 
Långa handläggningstider och lång tid av ovisshet sätter djupa spår i de människor som väntar på 
besked. Hur ska det gå, får jag stanna, är det lönt att lära sig det nya språket och satsa på det nya 
landet är frågor som de sökande ställer sig. Så hade vi det under ett antal år när det var långt fler 
sökande än vad vi hade möjlighet att hantera. Tack och lov ser det inte ut så längre. Färre 
kommer till Sverige idag och vi kan också ge snabbare besked.  
 
Motionärerna vill att alla barn som har väntat i mer än ett år på besked ska få amnesti och kunna 
få stanna i Sverige utan individuell prövning. Att få en individuell prövning är en viktig princip 
för oss, vi i styrelsen vill vara öppna för dem som har asylskäl tex välgrundade skäl att vara rädd 
för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning 
eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Man kan också vara skyddsbehövande från dödsstraff, 
tortyr eller väpnade konflikter.   
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  
 
Att avslå att-sats 1 
Att motionen skickas till partidistriktets distriktskongress som enskild. 
 
 
Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman 
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Motion 2019 – Inför sanktioner mot EU-länder som drar sig undan 
sitt ansvar 
 
Redan hösten 2015 gjorde statsminister Stefan Löfvén tydligt att Sverige inte kan ha en asylpolitik 
som väsentligen skiljer sig från övriga EU-länders. Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar. 
När vissa stater vägrar att axla detta medmänskliga ansvar blir följden att de undergräver även 
andra medlemsstaters beredskap att ta emot flyktingar. Den gemensamma viljan till 
flyktingmottagning stärks bara om alla medlemsländer hjälper till solidariskt och alla kan lita på 
att de har stöd av andra unionsmedlemmar. 
För att EU-samarbetet i frågor om asylpolitiken åter ska kunna präglas av en sådan tillit, måste 
EU-kommissionen ges möjligheter att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa ett rättssäkert och 
humant asylmottagande i hela unionen. 
Om det inte går att uppnå en frivillig överenskommelse bör EU-kommissionen ha möjlighet att 
undanhålla EU-medel till de stater som inte lever upp till gemensamma miniminivåer för ett 
solidariskt asylmottagande inom unionen.  
 
Därför yrkar vi 

- Att Socialdemokraterna i Linköping aktivt ställer sig bakom att Sverige verkar för att sanktioner 

införs mot EU-medlemsländer som drar sig undan sitt ansvar i flyktingpolitiken. 

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i 

Östergötlands distriktskongress 2021.  

 

 

Linköpings Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
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Inför sanktioner mot EU-länder som drar sig undan sitt ansvar – 

svar på motion 2019 

 
Under 2000-talet har det varit oroligt med öppna konflikter i flera delar av världen och människor 

har tvingats att fly sina hem. Asylinvandringen till Sverige har under samma tid ökat markant med 

en topp 2015 då 160 000 sökte sig till Sverige. Efter detta har politiska beslut fattats som har lett 

till att antalet asylsökande har minskat, 2019 sökte 22 000 personer asyl i Sverige.  

 

Antalet flyktingar i världen är fortsatt stort och arbetet för att få fler länder att ta sitt ansvar för 

människor på flykt måste fortsätta. Vi behöver arbeta för att upprätta en gemensam, ansvarsfull 

och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU. Vi socialdemokrater värnar den internationella 

asylrätten och vill att fler länder i Europa tar sitt ansvar för ett rättssäkert och humant 

asylmottagande. Socialdemokraterna har nationellt och i EU tagit ställning för en linje som tydligt 

pekar på att varje land i Europa måste ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagande och 

kommer fortsatt att driva detta.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 

 

Att anse motionen besvarad 

 

 

 

Styrelsens föredragande: Mari Hultgren 
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Motion 2020 – Öka mottagningen av kvotflyktingar  

Enligt UNHCR är behoven av mottagning av kvotflyktingar större än någonsin tidigare. Sverige 
tar årligen emot ungefär 5 000 kvotflyktingar. En kvotflykting är en person på flykt som av FN:s 
flyktingorgan UNHCR har blivit utvald att få flytta.  
Kvotflyktingsystemet syftar till att ge skydd åt de allra mest utsatta individerna som befinner sig 
på flykt. De kvotflyktingar som erbjuds uppehållstillstånd i Sverige väljs ut av FN:s flyktingorgan 
UNHCR. Men även Sverige ska ta ställning till om de presenterade flyktingarnas skyddsskäl är 
förenliga med landets lagar och de villkor som ställts upp för mottagning av kvotflyktingar. 
Kvotflyktingsystemet skapar en säker väg för flyktingarna att färdas, och avhåller därmed en del 
flyktingar från att riskera livet på farliga farkoster över Medelhavet eller via andra olagliga rutter. 
Kvotflyktingsystemet motverkar livsfarlig människosmuggling och trafficking, och är därmed 
också ett viktigt sätt för att kvinnor och barn ska få möjlighet att fly.  
 
Därför yrkar vi 

- Att Socialdemokraterna i Linköping verkar för att Sverige ökar sitt mottagande av kvotflyktingar 

från 5 000 till 10 000 per år. 

 

- Att Socialdemokraterna i Linköping skickar motionen vidare till Socialdemokraterna i 

Östergötlands distriktskongress 2021.  

 

 

Linköpings Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
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Öka mottagningen av kvotflyktingar – svar på motion 2020 
 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärernas positiva inställning till kvotflyktingsystemet. 
EU:s asylsystem har gjort det praktiskt taget omöjligt att söka asyl i Europa utan att bege sig på 
farliga resor, främst över Medelhavet. Det här gör behovet att lägga mer fokus på 
kvotflyktingsystemet högt prioriterat. 
 
I dagsläget har Sverige en i ett historiskt perspektiv stor invandring, något som ställer höga krav 
på samhället. För att redan synliga samhällsproblem med ojämlikhet och segregation inte ska späs 
på ytterligare krävs att integrationen fungerar. Det handlar om möjligheter till introduktion, 
utbildning och arbete - men också om att undvika ännu allvarligare bostadssegregation.  
 
Under 2019 beviljades 118 000 personer uppehållstillstånd i landet. Även om den största delen 
(43 000 personer) utgörs av arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga, så är fortfarande antalet 
beviljade asylärenden med anhöriga många (25 000 personer 2019). Att reformera 
flyktingmottagandet, med målet att det ska gå att söka asyl i unionen på ett tryggt sätt och med ett 
solidariskt ansvarstagande medlemsstaterna emellan, är högt prioriterat.  
 
På samma sätt finns det ett stort behov av att reformera arbetskraftsinvandringen till Sverige, 
som både bidrar till segregation och till skadlig låglönekonkurrens. Gjordes detta, och 
flyktingmottagandet fördelades mer jämt över unionens länder, skulle bättre förutsättningar ges 
för en effektiv integration i Sverige. Med sådana förutsättningar skulle en utökning av antalet 
kvotflyktingar vara välkommet. I väntan på förändringar av EU:s asylpolitik samt en nödvändig 
reformering av arbetskraftsinvandringen bör däremot Sverige avvakta med att utöka 
kvotflyktingsystemet. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  
 
Att avslå motionen 
Att motionen skickas som enskild till distriktskongressen 
 
 
Styrelsens föredragande: Elias Aguirre 
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Motion 2021 – Återförstatliga apoteken 
 
Vi lever i turbulenta tider. Det nya årtiondet har redan under sina första månader gett oss en 
förödande pandemi. Dessa omständigheter kräver att vi snabbt drar lärdomar för att rusta oss 
inför framtiden. Redan nu är vissa saker nämligen uppenbara för oss och de mer än 23 000 
medborgare som skrivit under vårt upprop: som faktumet att vi måste återförstatliga 
apoteksmarknaden och upprätta medicinska beredskapslager igen. År 2009 valde dåvarande 
alliansregering att avreglera Sveriges apoteksmonopol. I och med avregleringen av statens apotek 
försvann också statens förvar av sjukvårdsmaterial och utrustning. Idag är till och med före detta 
socialminister Göran Hägglund (KD) som var ansvarig för avregleringen ångerfull.  
 
Om coronakrisen har något att berätta så är det att den som är förberedd klarar sig bäst. Hade vi 
haft ett medicinskt beredskapslager så skulle Sverige sannolikt stått mycket starkare i denna kris 
och haft den utrustning som sjukvården skriker efter.  
 
Coronakrisen vittnar också om en större berättelse; den om ett samhälle som monterade ned 
viktig samhällsnytta i hoppet om att marknaden skulle frälsa oss. Under Alliansregeringen var 
mantrat att behovet av läkemedelsförsörjning bättre kunde tillgodoses av en fri marknad, ett 
argument som vilade på Statens Offentliga Utredning om omreglering av apoteksmarknaden från 
2008. Detta har dock resulterat i att det är svårare att få den medicin man behöver när man 
behöver den.  
 
Enligt utredningen ”Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd beredskap och krig” så 
är utspridningen av apotek alldeles för dålig, och lämnar vissa sektioner av befolkningen med 
dålig tillgång på den medicin man behöver. Det saknas dessutom en aktör med helhetsansvar. 
Även överläkarna Mikael Lehtihet och Jan Calissendorff noterar i DN 2019-05-18 en försämring 
sedan privatiseringen 2009 genom att antalet restnoterade läkemedel har ökat. I praktiken innebär 
detta att läkare har svårare att förse sina patienter med rätt medicin.  
 
Vi behöver återigen ett samhälle som är starkt nog att förse det svenska folket med den medicin 
vi behöver och starkt nog att förse våra hjältar i vården och omsorgen med den medicinska 
utrustning de behöver. Samhället måste kunna rycka in med sin samlade styrka när nästa pandemi 
eller kris står och knackar på dörren. Vi vet att detta samhälle är möjligt för det är ett samhälle vi 
en gång har levt i, före vågen av privatiseringar bit för bit monterade ned viktiga funktioner 
såsom medicinska beredskapslager.  
 
Givetvis behöver detta inte resultera i att vi vrider tillbaka klockan helt och hållet. Vissa aspekter 
av dagens system kan finnas kvar, så som hemleverans för grupper som behöver det. Det vi 
däremot vill understryka är att vi behöver ett statligt monopol som kan garantera att även 
receptbelagd medicin finns tillgänglig för alla svenska medborgare oavsett var i landet man bor, 
även där det inte lönsamt och att det finns ett medicinskt beredskapslager, även fast det tär på 
apotekens vinstmarginaler. Hälsa och välmående måste gå före vinstintressen.  



 
 
2020-10-19 
Representantskapet 

 
 
Därför yrkar vi 

- Att Linköpings Arbetarekommun verkar för ett återförstatligande av apoteket.  

- Att Linköpings Arbetarekommun verkar för upprättandet av ett statligt medicinskt 

beredskapslager. 

- Att Linköpings Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till nästa 

partikongress.  

 
S-studenter vid Linköpings Universitet 
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Återförstatliga apoteken – svar på motion 2021 
 
År 2009 avreglerades Apoteket av den borgerliga regeringen. Socialdemokraterna har alltid 
värnat Apotekets ensamrätt och röstade emot en avreglering. Anledningarna till att 
Socialdemokraterna motsatte sig avregleringen av apoteksmarknaden var många. Apoteken har en 
viktig roll för en jämlik vård av hög kvalitet. 
  
När det väl är genomfört ser vi dock ingen realistisk möjlighet att återställa avregleringen. Frågan 
om hur mycket det skulle kosta att ta tillbaka apoteken är svår att uppskatta, men kommer 
troligtvis bli mycket hög och kanske är det inte ens möjligt. 
  
Antalet rapporter om brister i läkemedelsförsörjningen har ökat. Förra året restnoterades mer än 
fyra gånger så många läkemedel jämfört med tre år tidigare. Detta kan innebära stora svårigheter 
för människor när de inte kan få tag på medicin som är avgörande för hälsan. Samtidigt har 
Sverige inte längre ett beredskapslager av läkemedel i händelse av kris. Det skulle kunna få 
katastrofala följder. Några av anledningarna till detta är att ingen längre har ett samordnande 
ansvar för läkemedelsförsörjningen efter att Apoteket AB avreglerades år 2009. 
  
Fokus bör nu ligga på att göra något åt de negativa konsekvenserna av privatiseringen av 
Apoteken. Framförallt handlar det om att åstadkomma en reglering som gör att apoteken får ett 
tydligare fokus än idag på sin medicinska roll samt att statliga Apoteket AB är en aktör som 
konkurrerar med kvalitet och professionalitet och genom detta tar ett samhällsuppdrag. En hel 
del förändringar har redan skett som förbättrat möjligheterna att få kompetent information och 
rådgivning samt regler för att man ska få läkemedlen snabbare. När det gäller frågan om 
läkemedelstillgång har Socialstyrelsen gett i uppdrag till en projektgrupp att titta på och några 
förslag på ytterligare åtgärder. Bland annat föreslås ett nytt beredskapslager och att en ny 
myndighet upprättas som tar det samordnande ansvar som Apoteket AB tidigare 
hade. Utgångspunkten måste fortsatt vara att apotek ska finnas tillgängliga i hela landet, att 
människor ska känna sig trygga med att det finns läkemedelskunnig personal på plats och att man 
får tag på den medicin man behöver. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  
 
Att avslå att-sats 1 
Att bifalla att-sats 2 
Att avslå att-sats 3 
Att motionen skickas till partikongressen som enskild. 
 
Styrelsens föredragande: Eva Lindh 
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Motion 2022 – Tidigare pensionsålder för fysiskt krävande arbeten 
 
Sveriges riksdag fattade under 2019 ett beslut om att höja de olika åldersgränserna i 
pensionssystemet. Bakgrunden är att medellivslängden fortsätter att öka. För att inte pensionen 
ska sjunka i takt med att genomsnittliga tiden som pensionär blir längre ansåg man att 
åldersgränserna i pensionssystemet behövdes höjas. En annan möjlig lösning hade istället varit att 
höja pensionsavgiften. Det finns även en tredje väg att gå. Låt dem som har ett yrke där det är 
möjligt att arbeta högre upp i åldrarna göra det medan de som har ett fysiskt påfrestande yrke får 
möjligheten att gå tidigare. 
 
Nuvarande lösning, att alla i befolkningen ska arbeta länge och att åldersgränserna i 
pensionssystemen ska höjas kraftigt de kommande åren för att därefter följa en riktålder som 
bygger på medellivslängden, är olycklig. Spridningen i hälsa mellan olika utbildningsgrupper är 
stor och de försvårar en generell förlängning av arbetslivet för alla. En generell höjning tar inte 
hänsyn till att möjligheten till att orka arbeta högre upp i åldrarna är ojämnt fördelat. Det finns 
stora skillnader i befolkningens hälsa som återspeglar sig i att skillnaden i medellivslängd mellan 
olika utbildningsgrupper ökar. Antal levnadsår med aktivitetsnedsättning varierar också betydligt 
mellan olika utbildningsgrupper. Olika typer av arbeten ställer också olika fysiska krav. Krav som 
kan vara svåra att uppnå när kroppen åldras och blir svagare. De höjda åldersgränserna är således 
mycket problematiska för många arbetaryrken, där de fysiska kraven som ställs generellt är höga.  
 
När åldersgränserna i pensionssystemet stegvis ökar kommer alla i befolkningen oavsett yrke eller 
hälsostatus tvingas arbeta högre upp i åldrarna, ingen hänsyn ta till arbetets karaktär eller 
bakomliggande hälsa. Enda möjligheten att gå tidigare är om man har eget kapital eller en hög 
tjänstepension som gör att man klarar sig fram till åldersgränserna för den allmänna pensionen, 
vilket är en klassfråga. Alternativt att man kan bevisa för Försäkringskassan att man har en 
livsvarigt nedsatt arbetsförmåga och kan passera nålsögat för att få sjukersättning. Att ha 
sjukersättningen som generell lösning för alla som inte orkar arbeta några ytterligare år är heller 
inte önskvärt. Det behövs en mer allmän lösning för dem med fysiskt krävande arbeten och som 
riskerar att bli utslita av att arbeta ytterligare år. 
 
Visst kommer det även i fortsättningen finnas en viss möjlighet att styra vid vilken ålder man 
börjar ta ut sin pension. Men i den mån individen fortfarande själv kan välja att gå tidigare är det 
individen ensam som får betala priset i form av en livslångt lägre pension. För pensionens storlek 
spelar de sista åren i arbetslivet större roll än de tidigaste åren och särskilt kvinnor som haft ett 
arbetaryrke löper stor risk att trots ett helt arbetsliv får en mycket låg pension. 
 
Arbetare börjar ofta arbeta tidigt och arbetar i fysiskt ansträngande arbeten där möjligheten att 
arbete högre upp i åldrarna är mindre. Att tvinga människor som arbetat ett helt yrkesliv att 
arbeta ännu längre är inte lönsamt varken för individ eller skattebetalarna. Individen riskerar sin 
hälsa och samhället riskerar få stora kostnader för sjukpenning och hälso- och sjukvård. Istället 
för att människor med fysiskt krävande arbetaryrken ska släpa sig igenom de sista åren i 
arbetslivet och riskera att bli sjuka och utslitna för att borde de kunna gå tidigare pension.  
 
Det ska alltid löna sig att ha arbetat, även för de med relativt sett lägre inkomster.  
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Att ta ut ålderspension tidigare sänker pensionens storlek livslångt. Arbetare i fysiskt krävande 
yrken behöver också få möjligheten att skjuta upp uttaget av ålderspension. En lösning där vissa 
yrkesgrupper får möjlighet att gå ett par år tidigare utan att behöva ta ut ålderspensionen skulle 
möjliggöra både ett värdigt avslut av arbetslivet och högre pensioner för denna grupp. 
 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi 
 

- Att Socialdemokraterna arbetar för att möjliggöra en pensionslösning för dem med fysiskt 

krävande arbeten.  

 
Rosens s-förening 
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Motion 2023 – Möjliggör tidig pension efter ett långt arbetsliv 

 
Alla har rätt till en värdig pension efter ett långt arbetsliv. Pensionärstillvaron ska kunna präglas 
av umgänge med nära och kära, av tid till fritidsintressen och resor. Tyvärr präglas alldeles för 
mångas pensionärers tillvaro av små ekonomiska marginaler och av fysisk ohälsa. För att ta ett 
steg mot en värdig pension för alla föreslår vi att Sverige inför en ny möjlighet till förtidspension, 
liknande den av Socialdemokraterna införda reformen i Danmark. 
 
Det är väl känt att en stor del av LO-kollektivets arbetare sliter ut sig under ett långt och 
uppoffrande arbetsliv. När Byggnads härom året frågade sina medlemmar svarade en majoritet att 
man inte klarar att jobba till den nya pensionsåldern, på grund av att kroppen är fysiskt utsliten. 
Så ser det också ut inom andra fackförbunds områden. 
 
Att pensionen tydligt är en klassfråga framträder också om man jämför hur långt efter 
pensionsåldern man förväntas leva. För medan både medellivslängden ökat bland befolkningen, 
och pensionsåldern höjts med det som förevändning, så ser det inte lika ljust ut för alla grupper. 
Idag har en arbetare mellan 5 och 6 års kortare medellivslängd än en tjänsteman. Medan ökningen 
i livslängd bland tjänstemän och högutbildade håller i sig, så har den nästan helt stagnerat bland 
arbetare. 
 
Inom traditionella arbetaryrken är inträdet på arbetsmarknaden också många gånger betydligt 
tidigare än vid tjänstemannajobb, där inträdet fördröjs av ett antal års ytterligare studier. När man 
närmar sig pensionsåldern kan man ha betydligt fler år i arbetslivet bakom sig än inom 
tjänstemannayrken. 
 
Det system som finns idag, sjukersättning, är inte tillräckligt. LO-TCO:s rättsskydd konstaterade 
nyligen att ”vägen till sjukersättning är mer eller mindre stängd”. 
 
Alla dessa faktum talar sitt tydliga språk. Har du slitit och arbetat ett helt liv, arbetat över 40 år i 
yrkeslivet och är fysisk utsliten så behöver det finnas en möjlighet att gå i förtidspension utan att 
förlora på det ekonomiskt. En förutsättning för att ett sånt system ska fungera är att den som ges 
möjligheten till tidigare pension också får en pension som går att leva på, och att man inte 
förlorar ekonomiskt på det i förhållande till pensionsnivån vid den vanliga pensionsåldern. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
 

- Att en möjlighet till tidig pension införs, med målet att den som haft ett långt arbetsliv 

men är fysiskt utsliten ska kunna söka och få pension innan den ordinarie pensionsåldern.  

 

- Att Linköpings Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till 

Socialdemokraternas partikongress. 

 
S-föreningen Forum 
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Tidigare pensionsålder för fysiskt krävande arbeten/Möjliggör tidig 
pension efter ett långt arbetsliv – svar på motion 2022 och 2023 
 
Styrelsen tackar för två intressanta motioner. På den svenska arbetsmarknaden finns det en 
oerhört stor mångfald av arbeten som ställer olika krav på arbetstagare gällande fysik och psyke, 
på utbildningsnivå, på arbetade timmar under dygnet och mycket annat. Framförallt finns den 
stora skillnaden mellan traditionella LO-yrken och tjänstemannasektorn som ställer väsentligt 
skilda krav gällande fysiskt krävande arbetsuppgifter.  
 
Att utifrån en sådan mångfald av yrken ha ett pensionssystem som inte ser till personens yrke, 
utan generaliserar alla arbetstagare ter sig omodernt icke önskvärt. Vi vet att de som arbetar inom 
LO-yrken har lägre snittlöner och därav lägre pensioner. De går dessutom i högre utsträckning i 
förtidspension vilket för pensionerna ännu lägre. Arbetare utan eftergymnasial utbildning har 
kortare livslängd, där arbetsbörda mycket väl kan vara en bidragande faktor. Man orkar helt 
enkelt inte jobba så länge som vårt pensionssystem kräver av en idag.  
 
Bägge motionerna berör därmed en viktig rättvisefråga i vårt samhälle. Även arbetarklassen ska 
ha rätt till en dräglig pension, gärna med guldkant. I Danmark har den socialdemokratiskt ledda 
regeringen genomfört en pensionsreform för ökad rättvisa, så kallad ”Arne-pension”. Reformen 
möjliggör för en arbetare med fysiskt krävande arbete som är kroppsligt utsliten att ta ut pension i 
förtid med garanti om fullpension. Pensionsreformen möjliggör för en arbetare att ta ut 
förtidspensionen upp till 3 år innan pensionsåldern (67 år i Danmark) och ska endast kosta 
danska skattebetalarna 4 miljarder svenska kronor. En liten prislapp för ett mer rättvist 
pensionssystem som tar hänsyn till klasstillhörighet.  
 
Svenska regeringen med Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, i spetsen tillsatte en 
utredning i Mars 2020 som ska se över sjuk- och aktivitetersättningssystemet för att tillgodogöra 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Detta ser vi i AK-styrelsen som en kortsiktig brygga till ett 
system mer likt Arne-pension som ser över hela pensionssystemet. Vi får inte nöja oss med att 
endast laga brister i systemet.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet 
 
Att bifalla motion 2022 och 2023. 
 
 
Styrelsens föredragande: Redoy Ullah 
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Motion 2024 – Rätten till arbetskläder inom förskolan 
 
Arbetstagare inom förskolan behöver arbetskläder utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
Hygienfaktorer är ett exempel på varför arbetskläder behövs. En annan viktig aspekt är 
jämställdheten. Jämställda arbetsförhållanden för kvinnor och män ska eftersträvas, oavsett vilken 
verksamhet de arbetar inom. Det är uppenbart att arbetskläder är en jämställdhetsfråga då 
mansdominerade yrkesgrupper oftast får arbetskläder medan de kvinnodominerade 
yrkesgrupperna inom förskolan på många ställen inte får arbetskläder.  
 
Enligt arbetsmiljölagen finns skyddskläder respektive arbetskläder. Inom förskolan handlar det 
om arbetskläder. I dag använder många arbetstagare inom förskolan privata kläder i sin 
yrkesutövning. Kläderna behöver tvättas ofta i denna bransch och slits därför hårt och förbrukas 
osedvanligt snabbt. Det blir en orimlig kostnad för den enskilde arbetstagaren. 
 
Arbetsmiljölagen är till för att skydda arbetstagarna från ohälsa och i övrigt tillse god arbetsmiljö 
där just tillhandahållandet av arbetskläder inte kan förbigås. Att arbeta inom förskolan är 
förknippat med risken att drabbas av ohygieniska inslag och smitta. Det är därför av yttersta vikt 
att arbeta förebyggande. Hela frågan om arbetskläder är en arbetsmiljöfråga som berör alla 
arbetstagare inom förskolan. Enligt arbetsmiljölagen ska risken för ohälsa förebyggas och 
hanteras. Målet om en hälsosam arbetsmiljö bygger både på en god arbetsmiljö för arbetstagarna 
och på en säker omsorg för barnen. Smittbegränsning mellan arbetstagarna samt mellan 
arbetstagare och barn ska återfinnas i anpassade och adekvata arbetsformer. 
 
Smittorisker förekommer i olika former inom förskolan. Det handlar om vanliga återkommande 
sjukdomar, såsom influensa och vinterkräksjukan eller sjukdomar som kommer tillbaka och får 
fäste i samhället exempelvis tuberkulos och mässlingen. Men det kan också handla om nya 
okända sjukdomar som SARS eller det senaste Coronavirusutbrottet, Covid-19. De senaste åren 
har också spridningen av olika multiresistenta bakterier ökat och blivit allt vanligare i samhället. 
Då antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare är det än mer viktigt att förebygga 
smittspridning. Flertalet av de personer som smittas av antibiotikaresistenta bakterier blir bärare 
utan symtom och är därmed svåra att identifiera, detta gäller även vid flertalet av virussjukdomar. 
Arbetskläder är därför både relevanta, nödvändiga och legitima. Att själv behöva bekosta sina 
egna arbetskläder för att kunna utföra sitt arbete bidrar i sig till en psykosocial sämre arbetsmiljö. 
 
De rutiner som utvecklas av arbetsgivaren ska återfinnas inom ramen för arbetsplatsens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Särskild vikt knyts till undersökning och riskbedömning. 
Arbetsgivaren ansvarar vidare för att hela processen för hantering av tvätt – ren som smutsig, 
transport och att förvaring görs på ett sätt så att arbetskläderna inte riskerar att sprida smitta. Det 
är ingen skillnad om verksamheten bedrivs med kommunen som huvudman eller i annan form.  
 
Det är definitivt en arbetsmiljöfråga att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder. Det faller under 
arbetsgivarnas ansvar och skyldighet att göra allt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Arbetskläderna måste tåla att tvättas minst varje dag samt under arbetsdagen också vid behov, i 
minst 60 grader, så slitaget blir högt. Det är orimligt att arbetstagare inom förskolan själva ska 
bekosta sina arbetskläder och därmed betala för sin egen arbetsmiljö. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
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- Att Socialdemokraterna tar initiativ till att driva frågan om arbetskläder för arbetstagare inom 

förskolan.  

 

- Att Socialdemokraterna aktivt driver förändring av arbetsmiljölagen som reglerar arbetsgivarens 

skyldighet att tillhandahålla arbetskläder där det stipuleras att arbetskläder ska bäras.  

 
Rosens s-förening 
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Rätten till arbetskläder inom förskolan – svar på motion 2024 
 
Tack för en bra motion.  Motionen tar upp viktiga förhållanden som gäller när man arbetar med 
barn i förskoleåldern. Arbetsmiljöperspektivet innebär att man ska minska smittspridning. Detta 
är mycket relevant med tanke på att barn kräver närhet och gärna kryper upp i knät för få tröst.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet: 
 
Att bifalla motionen i sin helhet 
 
 
 
Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson  
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Motion 2025 – Bättre förutsättningar för personalen inom 
äldreomsorgen 
Det är en sorg för de flesta äldre när man inte längre klarar av sin vardag och får begränsningar i 
sitt livsutrymme. Livets förutsättningar är inte längre detsamma. Enklaste vardagsbestyr kan vara 
en stor utmaning. De som har insatser genom äldreomsorgen har det på grund av sjukdom 
och/eller nedsatt hälsotillstånd. När livsrummet begränsas skapar det också risker för ensamhet, 
depressioner, minskad matlust, minskade sociala kontakter, sorg – man förlorar nära vänner, 
anhöriga ju äldre man blir.   
Utbildad personal som kan bemöta, kommunicera, entusiasmera, motivera med god 
personkännedom, som kan analysera allmäntillstånd, riskfaktorer, skapa delaktighet i vardagen är 
nödvändigt för en äldreomsorg av god kvalitet. 
En äldreomsorg av god kvalitet handlar om personalens förutsättningar och den äldres inflytande 
och om personliga relationer med kontinuitet! En struktur och en organisation i äldreomsorgen 
måste bemannas utifrån verklighetens behov, att resurser är kopplade till de faktiska 
arbetsuppgifterna. Det måste finnas balans mellan krav och resurser (Organisatorisk och social 
arbetsmiljö). Dessutom måste resurser finnas för yrkesutveckling, handledning, personalträffar, 
överlämningstid, tid för återhämtning som exempel. 
Den absolut viktigaste förutsättningen för skattefinansierad vård och omsorg om de äldre är att 
oavsett insatser ska dessa utföras av yrkesutbildad personal med tillsvidareanställningar på heltid. 
Detta för att skapa relationer och ge kontinuitet. Det är viktigt att bibehålla autonomin som äldre, 
få stöd i de insatser man är berättigad till, att de genomförs i största möjligaste mån med 
delaktighet av den äldre själv.  
Det är nödvändigt med adekvat utbildning. Arbetsgivare måste ta ansvar att bemanna med endast 
yrkesutbildad personal och ge möjlighet och förutsättningar till fortsatt yrkesutveckling. Därmed 
inte sagt att det kan finnas olika vägar in i äldreomsorgen. När man börjar arbeta och saknar 
utbildning ska man därför endast utföra arbete under handledning till dess att man minst uppnått 
yrkesutbildningsnivån till vårdbiträde som är första steget i yrkesutvecklingstrappan. Nästa steg är 
undersköterska och sen specialistundersköterska inom olika specialistområden. 
Behov och beviljade bistånd måste harmonisera med bemanningssituationen. Minutstyrning och 
minimibemanning måste upphöra. De som arbetar ska ha möjlighet att ge den äldre inflytande 
över insatserna och sin vardag då förutsätter det att personalen har inflytande, påverkan och att 
det finns tillräckligt hög grundbemanning.  

 
Därför yrkar vi 
 

- Att Socialdemokratiska partiet ger rätt förutsättningar för personalen i äldreomsorgen så att de får 

tillsvidareanställningar på heltid.  

 

- Att Socialdemokratiska partiet verkar för en bra arbetsmiljö inom äldreomsorgen med tillräcklig 

hög grundbemanning och hållbara arbetsscheman.  

 

- Att Socialdemokratiska partiet möjliggör så att anställda inom äldreomsorgen får yrkesutveckling 

kopplat till yrkesutvecklingstrappan.  

 

Rosens s-förening 
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Bättre förutsättningar för personalen inom äldreomsorgen – svar på 
motion 2025 
 
Vi delar i hög grad motionärens argumentation i motionen kring äldreomsorgens personal utifrån 
de olika perspektiven. 
Yrkesutbildad personal med trygga anställningsförhållande, med stor delaktighet i sitt arbete, 
tillräckligt hög bemanning och en långsiktighet ger högre kvalitet på äldreomsorgen.  
 
Vi anser att det är mycket viktigt med en större andel tillsvidareanställda på heltid. Det är också 
grundläggande att man har rätt bemanning. Slutligen behöver de anställda få kontinuerlig 
utveckling och utbildning för att kunna göra ett bra jobb. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen representantskapet:  
 
Att bifalla motionen i sin helhet. 
 
 
Styrelsens föredragande: Anders Berg 

 


