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Motion 2101: Städning på äldreboenden 
När vi blir äldre försämras immunförsvaret och därmed är hygien och rena, fräscha 
omgivningar viktigare. Dessutom kan man ha sår som lätt blir infekterade om hygien 
och renhet är eftersatta. 
 
På äldreboenden i Linköping är det ofta undersköterskans uppgift att städa de 
gemensamma lokalerna på avdelningen plus de boendes rum. Även fönsterputsning 
är ofta undersköterskans uppgift att utföra. När någon flyttar ut krävs noggrann 
flyttstädning och denna uppgift tilldelas också undersköterskan på avdelningen.   
I den ett och ett halvt års långa utbildningen till undersköterska som Komvux 
bedriver nämns inte ordet städning. Utbildningen omfattar många ämnen – dock inte 
städning eller matlagning. 
 
Att undersköterskan ska ta hand om akuta behov av städning som kan uppkomma 
när olyckor sker och är noga med att sprita utsatta ytor är en naturlig och rimlig 
arbetsuppgift. Undersköterskan ska också vara uppmärksam på att inga föremål 
ligger på golvet och att lokalerna är möblerade för att undvika fallolyckor. Städning 
av gemensamma lokaler på avdelningen och de boendes rum ska däremot utföras 
professionellt, noggrant och det tar tid. Det kräver också kunskap om vilka redskap 
och rengöringsmedel som ska användas och hur man ska utföra uppgiften för att 
belastningen på kroppen ska vara liten. Med tanke på den pandemi vi drabbades av 
2020 är detta viktigare än någonsin. 
 
Städning av alla gemensamma utrymmen ska utföras varje dag, boendes rum ska 
städas varje vecka, tvätt ska tas om hand varje dag, tre måltider ska lagas varje dag 
och dessutom ska kaffe och gärna hembakat kaffebröd serveras varje eftermiddag. 
Att hinna med ovanstående och dessutom ge professionell omvårdnad, utföra 
rehabiliterande åtgärder, ta promenader och andra aktiviteter med de boende plus ta 
hand om dokumentationen, göra inköp och ha kontakt med de anhöriga är med 
dagens bemanning/schema inte möjligt och kan inte utföras med den professionalitet 
man kan begära. 
 
Arbetet som undersköterska på äldreboenden måste bli mer attraktivt och ge 
undersköterskorna en arbetsmiljö som är hållbar ett helt arbetsliv. Därför yrkar jag: 
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Att  städning upphandlas och sköts av professionella städfirmor på 
demensboenden/sjukhem/korttidsboenden och växelvård i Linköpings 
kommun 

 
Att Socialdemokraterna i Linköping ställer sig bakom motionen och antar den 

som sin egen. 
 

 
Åsa Roth 
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Svar på Motion 2101: Städning på 
äldreboenden 
 
Styrelsen vill börja med att tacka motionären för en innehållsmässigt mycket bra 
motion med ett mycket viktigt innehåll. 
 
I motionen om städning på äldreboenden så framför motionären att städningens 
kvalitet utifrån hygien och smittspridning för de äldres välmående är mycket viktig. 
Motionären anser inte att det är undersköterskans uppgift att sköta den dagliga 
städningen då hen borde få arbeta med den vård och de omsorgsnära uppgifter som 
är professionens huvudsakliga arbetsuppgift. Det framkommer också att städningen 
kräver specifik utbildning och kunskap om redskap och rengöringsmedel som 
används för ändamålet. 
 
Styrelsen delar motionärens åsikter i flera delar men anser inte att städningen inom 
äldreomsorgen ska upphandlas av privata städföretag, vilket föreslås i motionen. Vi 
anser att städningen ska tas hem i egen regi för att öka kvaliteten, men också för att 
ökad trygghet för de anställda. De som idag arbetar inom privata städföretag har 
sämre anställningsvillkor och otryggare anställningsformer än offentligt anställda. Att 
dessutom integrera städpersonalen i den övriga personalgruppen är ytterligare en 
vinst, vilket blev tydligt då Region Östergötland tog hem städning i egen regi på US 
för något år sedan. Där man kunde se hur städpersonalens tydligare blev en del av 
övrig personal och hur de trivdes bättre på sitt jobb. 
 
Med anledning för följande yrkar styrelsen: 
 
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Therese Waller 
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Motion 2102: Grundskoleutbildning på 

dator och webb 
Det finns idag många grupper och enskilda individer som av olika anledningar inte 
har de grundkunskaper om samhället eller de färdigheter som erhålls genom aktuell 
grundskoleutbildning. En digital utbildning utformad för självstudier skulle kunna 
underlätta för dem att uppnå skollagens kunskapskrav för grundskolans årskurs 1–9.  
Följande grupper tror jag skulle kunna ha nytta och glädje av en sådan utbildning: 

• Elever, främst i s k utsatta områden, som går i grundskolan och behöver 
repetition av avsnitt i undervisningen eller elever som avslutat grundskolan 
utan att ha nått nationella kunskapskrav och målen för grundskolan. 
Elevassistenter som inte har aktuell kunskap motsvarande aktuell grundskola. 
Utbildningen skulle kunna bidra till bättre skolresultat och därmed en bättre 
framtid för dessa elever. 

• Äldre utrikesfödda som inte deltar i arbetslivet eller av andra orsaker har 
begränsade kunskaper dels i svenska språket, dels om Sverige och svenska 
samhället i övrigt. Utbildningen skulle kunna bidra till ökade möjligheter för 
dem att delta i samhället och dess utveckling. 

• Långtidsarbetslösa (unga, medelålders och äldre) kan ha kunskapsluckor i 
delar av den grundkompetens en aktuell grundskoleutbildning ger. 
Utbildningen skulle kunna bidra till förbättrade möjligheter för dem att 
komma tillbaka i arbete. 

• Individer som känner att de av andra anledningar inte har aktuella kunskaper 
motsvarande dagens grundskola på grund av att delar av undervisningens 
innehåll ändrats t ex på grund av förändringar inom svenska samhället och i 
världen i övrigt. 

• Äldre som haft svårt att följa med i samhällsutvecklingen skulle genom 
studiecirklar inom t ex pensionärsorganisationer kunna få uppdatering om 
dagens samhälle. 

• Nyutbildade lärare skulle ha ytterligare ett hjälpmedel för utformning av sin 
egna utbildning. 

• Frivilligorganisationer och andra vuxna skulle kunna få ett hjälpmedel att 
kompensera t.ex. i de fall föräldrar inte har möjlighet att stödja sina barns 
skolgång på ett bra sätt t ex med läxhjälp. 
 

En sådan utbildning tillgänglig för att alla i Sverige skulle också kunna användas som 
ett hjälpmedel vid tillfällig frånvaro av kvalificerade lärare. I media rapporteras att 
tillgången på kvalificerade lärare kommer att minska och att många lärare har 
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pressade arbetsvillkor. Jag tror med andra ord att många i Sverige skulle ha både 
nytta och glädje av att kunna tillgodo göra sig teoretisk kunskap som krävs för att nå 
uppsatta mål för grundskolan.  
 
Den detaljerade utformningen av sådan undervisning tror jag bör styras och utformas 
på nationell nivå med deltagande av olika grupper verksamma inom hela skolan 
verksamhetsområde. I en del ämnen finns det nog behov av viss regional och lokal 
anpassning. 
 
För att tillgodose olika grupper och individers behov av allmän kunskap om 
samhället som bland annat uppnås genom grundskoleutbildning yrkar jag: 
 
Att  Socialdemokraterna i Linköping verkar för att undervisning produceras 

på nationell nivå vilken utformas så det tydligt framgår vilka kunskaper 
och färdigheter som krävs för att nå uppställda mål för grundskolans 
olika avsnitt. 

 
Att  Socialdemokraterna i Linköping verkar för att undervisningen görs 

tillgänglig digitalt för att alla i Sverige.  
 
Att  Socialdemokraterna i Linköping verkar för att undervisningen utformas 

så att självstudier underlättas i så hög grad som möjligt. 
 
Att  Socialdemokraterna i Linköping verkar för att undervisningen omfattar 

följande ämnen (dvs de ämnen som ingår enligt skollag): 
- bild, - engelska, - hem- och konsumentkunskap, - idrott och hälsa, - 
matematik, - musik, - naturorienterande ämnen: biologi, fysik och 
kemi, - samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, 
religionskunskap och samhällskunskap, - slöjd, - svenska eller svenska 
som andraspråk, och- teknik.  

 
 
Christina Brandt 
Linköping den 18 januari 2021 
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Motionssvar 2102: Grundskoleutbildning på 

dator och webb 
Motionären lyfter fram ett intressant förslag och belyser att det kan finnas många 
grupper och enskilda individer som av olika anledningar inte har de grundkunskaper 
om samhället eller de färdigheter som erhålls genom aktuell grundskoleutbildning.  
I Sverige har vi skolplikt som omfattar förskoleklass och en nioårig grundskola, och 
det innebär att alla barn måste delta i skolans verksamhet fram till årskurs nio. 
Undervisningen i sin tur ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. När 
man har gått ut den tioåriga grundskolan kan man som ungdom läsa vidare på 
gymnasieskolan. 
 
Om man som vuxen vill fördjupa sina kunskaper eller läsa vidare har Sverige en lång 
och stark tradition av vuxenutbildning. I varje kommun erbjuds Komvux både på 
grundskole- och gymnasienivå och beroende på vad man vill studera och vilka behov 
man har kan det finnas möjligheter inom olika utbildningsformer. Förutom Komvux 
finns även folkhögskolor som erbjuder vuxenutbildning. Med ett ökat antal 
nyanlända elever och äldre med låg utbildningsbakgrund behövs en ökad flexibilitet i 
utbildningssystemet för att skapa rätt förutsättningar för dessa människor att lyckas. 
Dock tror vi inte att en digital plattform med självstudier nödvändigtvis skulle vara 
den bästa och enklaste metoden att införskaffa sig kunskap på. Om man har svårt 
med det svenska språket erbjuder alla kommuner vuxenutbildningar i svenska för 
invandrare, så kallat SFI.  
 
Utöver det svenska skolsystemet som beskrivits ovan finns det idag en rad olika 
pedagogiska hemsidor online som är tillgängliga för alla. Några exempel på sådana 
sidor är UR Play, som dessutom finns tillgängligt teckenspråkstolkat och syntolkat. 
På Skolverkets hemsida finns alla kursplaner och kunskapskrav att läsa, vilket också 
motionären efterfrågade. Det finns även hemsidor som bl.a. ägs av Lärarförbundet 
där lärare kan inspirera varandra genom att lägga upp sina bästa tips, till exempel 
lektionsidéer, olika projekt eller filmtips i olika grundskoleämnen. Där kan vem som 
helst gå in och ta del av olika lektioner online gratis. Även SFIs a-, b- och c kurser 
finns tillgängliga för allmänheten på Youtube. 
 
Styrelsen delar motionärens åsikt om betydelsen av att tillgodose olika grupper och 
individers behov av allmän kunskap om samhället. Dock anser vi att det som erbjuds 
idag täcker det motionären efterfrågar. Att då skapa en helt ny, och förmodligen 
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mycket kostsam, digital utbildning utformad för självstudier tror vi inte skulle vara 
den rätta vägen att gå.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen: 
 
Att avslå motionen i sin helhet 
 
Styrelsens föredragande: Tanja Mitic 
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Motion 2105: Förstärk skyddsnäten 
Sedan 1980-talet har en succesiv urholkning av socialförsäkringssystemet och 
arbetslöshetsförsäkringen skett. Allt för många riskerar idag att hamna i fattigdom på 
grund av sjukdom eller arbetslöshet. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Som 
socialdemokrater måste ett av våra främsta fokus ligga på att förstärka våra 
skyddsnät, för att alla ska kunna leva ett värdigt liv. 

Idag hamnar alldeles för många i glappet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Medans Försäkringskassan gör hårda bedömningar så förväntas 
Arbetsförmedlingen hjälpa personer som är för sjuka för ett jobb. Sjuka riskerar att 
drabbas ekonomiskt av detta delade ansvar. De hårda gränserna mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste reformeras bort och ett nytt sätt 
att organisera ansvaret måste tas fram.  

Den som är med i arbetslöshetsförsäkringen får a-kassa vid arbetslöshet och 
sjukförsäkringen ger sjukpenning vid långvarig sjukdom. Syftet är att skydda mot 
inkomstbortfall när arbetsförmågan är nedsatt alternativt när personen ej har arbete. 
Grundtanken med dagens system är att man ska få 80% av lönen man hade innan 
arbetslöshet eller sjukdom. Men på grund av att det finns ett tak i hur mycket man 
kan få blir det i realiteten långt under 80%. Genom att höja nivåerna från 80 % till 90 
% och höja taken så kan vi se till att a-kassan och sjukpenningen faktiskt utgör 80 % 
av lönen.  

 

Därför yrkar vi: 

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 i Linköping antar motionen som sin egen 

Att  Socialdemokraterna i Linköping skickar vidare motionen till 
partikongressen 2021 

 

SSU Linköping 
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Motionssvar 2105: Förstärk skyddsnäten 
Riksrevisionen har i en rapport granskat precis det som motionsställaren efterfrågar i 
sin första att-sats. Riksrevisionen lyfter fram bristerna i kommunikationen mellan 
arbetsgivares insatser, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och ger ett antal 
rekommendationer för att komma tillrätta med glappet mellan myndigheterna. 
Regeringen har ställt sig bakom rekommendationerna och vidtagit åtgärder som 
ligger i linje med dessa.  
 
Under den senaste budgetförhandlingen fick Socialdemokraterna igenom en 
förstärkning av A-kassan som innebär högre ersättningsnivåer och lägre trösklar i A-
kassan. Höjningen som gjorts av takbeloppet från 910 till 1 200 kronor om dagen ger 
80 procent av lönen upp till 33 000 kr i månaden. Den höjning som gjordes av 
grundbeloppet från 365 till 510 kr om dagen innebär en höjning från 8 030 kr i 
månaden till 11 220 kr.  
 
Före förhandlingarna var det endast 30 procent av de som fick A-kassa som kom 
upp till 80 procent av lönen, med de tillfälliga reglerna är det nu 70 procent som når 
den nivån. Förstärkningen gäller till och med 2022, efter detta är tanken att A-kassan 
ska reformeras och att vi då kan driva frågan om en stark A-kassa.  
 
Socialdemokraternas mål är inte bara att höja taket utan också att fler ska kunna 
kvalificera sig för A-kassan. Att komma upp till 90 procent av förvärvsinkomsten för 
80 procent av löntagarna är ett ambitiöst mål, det får dock inte bli på bekostnad av 
att fler får tillgång till A-kassa. 
 
 
Med anledning för följande yrkar styrelsen: 
 
Att anse att-satsen 1 som besvarad 
Att avslå att-sats 2, 3 och 4 
 
 
Styrelsens föredragande: Mari Hultgren 
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Motion 2106: Fasa ut den allmänna 

löneavgiften 
Pensionssystemet består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat 
sparande. Allmän pension betalas ut av staten, hur mycket du får i allmän pension 
beror på hur mycket du tjänat ihop under ditt arbetsliv. Detta finansieras av 
pensionsavgifter som betalas under arbetslivet. 
 
Arbetsgivare betalar ungefär 30 % av en arbetstagares bruttolön för de så kallade 
arbetsgivaravgifterna och socialavgifterna. Arbetstagaren avstår från löneutrymme för 
att det ska betalas till trygghetssystemen, t.ex. pensions-, föräldraförsäkring-, 
sjukförsäkring-, arbetsskadeavgift. 
 
Allmän löneavgift är en del av de sociala avgifterna och utgör idag den största 
andelen av dessa. Det är en form av skatt som idag ligger på 11,6 procent av lönen 
arbetsgivare betalar till anställda. Alla andra avgifter som utgör arbetsgivaravgifterna 
går till trygghetssystem, men det gör inte den allmänna löneavgiften - utan det går 
direkt till statskassan. Det är alltså en vanlig skatt, som döljs som en arbetsgivaravgift. 
År 2018 drog den allmänna löneavgiften in 189 miljarder. Om den allmänna 
löneavgiften fasas ut innebär det att de pengarna istället kan avsättas för att kraftigt 
höja pensionerna, men också finansiera andra förbättringar av socialförsäkringar. 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi: 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för höjda pensioner och förbättringar av 

socialförsäkringssystemet finansierat av en utfasning av den allmänna 
löneavgiften 

 
Att  Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen 
 
Att  Socialdemokraterna i Linköping skickar vidare motionen till 

partikongressen 2021 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2106: Fasa ut den allmänna 
löneavgiften 
Den allmänna löneavgiften är en skatt som betalas av de som betalar sociala avgifter 
och är en del av arbetsgivaravgiften. Den allmänna löneavgiften infördes år 1995 för 
att finansiera Sveriges medlemskap i EU. Idag används den i budgetförstärkande 
syfte och som regulator för att den totala arbetsgivaravgiften ska ligga på samma nivå 
mellan åren. Sedan 2009 har arbetsgivaravgiften stadigt varit 31,42 procent. 
 
Riksdagen beslutar om arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifterna består av olika 
socialavgifter och en allmän löneavgift: Sjunker kostnaderna för sjukförsäkringen så 
sänks sjukförsäkringsavgiften medan den allmänna löneavgiften ökar i motsvarande 
grad. Ökar kostnaderna för sjukförsäkringen görs den omvända operationen. Det är 
viktigt att arbetsgivaravgifterna är stabila. De pengar som kommer in via den 
allmänna löneavgiften används av den socialdemokratiskt ledda regeringen för 
investeringar i välfärden, inte skattesänkningar som den borgerliga regeringen gjorde. 
Dessutom är den allmänna löneavgiften till för att användas till angelägna utgifter. 
Ska man använda den till pensioner (eller sänka den) så måste man ta ut inkomsten 
någon annanstans (statsbidragen till kommunerna, läkemedelsförmånen, 
infrastruktur, skolor), det är liksom inga pengar som ligger orörda. 
 
Vi är helt överens med motionärerna att pensionerna måste höjas och 
socialförsäkringssystemet bör förbättras, men anser inte att det föreslagna 
tillvägagångssättet är det bästa. Vi behöver ett robust pensionssystem och då behöver 
vi i första hand återgå till att avgiften ska vara 18,5 procent av lönen, så som 
överenskoms i samband med att det nya pensionssystemet sjösattes men med tiden 
kommit att bli 17,21 procent. 
 
Med anledning för följande yrkar styrelsen: 
 
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
Styrelsens föredragande: Anders Berg 
  



 

 12(26) 

 

Motion 2107: Skatteformer för ökad 

jämlikhet 
Socialdemokratins vision om ett jämlikt samhälle är kärnan i vår ideologi. Det jämlika 
samhället där alla kan uppnå sina drömmar är tätt förknippat med de nordiska 
socialdemokraternas framgångsrika samhällsbygge att det kommit att kallas den 
nordiska modellen.  
 
Idag rör vi oss allt längre ifrån denna vision. Växande klyftor har byggts in i det 
rådande ekonomiska systemet, finanssektorn har avreglerats, och arbetskraften och 
skattesystemen har konkurrensutsatts globalt när kapital kunnat flöda fritt dit lönerna 
och skatterna är lägst. Vinnarna i detta system är storföretagen och den rika eliten, på 
bekostnad av alla andra. 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. För att åtgärda detta måste den lilla 
kapitalägarelit vars rikedomar ökat lavinartat bidra mer till den generella välfärden. 
 
Socialdemokraterna måste ha en politik som går i bräschen för att hindra klyftorna 
från att växa sig ännu större. Skattesystemet måste reformeras för att bidra till ökad 
jämlikhet istället för större klyftor. 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. 
 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi: 
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 införandet av arvs- och gåvoskatt riktad 
mot de individerna med störst kapitaltillgångar 

Att  Socialdemokraterna verkar för att EU:s frihandelsavtal förhindrar 
skatteflykt  
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Att  Socialdemokraterna verkar för att EU inför kännbara sanktioner mot 
länder som möjliggör skatteflykt 

Att  Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen 
Att  Socialdemokraterna i Linköping skickar vidare motionen till 

partikongressen 2021 
 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2107: Skatteformer för ökad 
jämlikhet 
  
Riksdagen beslutade under hösten 2020 om att utreda utjämningssystemet. Vi 
behöver ett skattesystem som både garanterar välfärdens långsiktiga finansiering och 
som utjämnar klyftorna. De flesta nationalekonomer är överens om att Sverige skulle 
behöva öka kapitalbeskattningen och det finns också en medvetenhet om att de stora 
utmaningar vi står inför i framtiden behövs större skatteintag. Som Socialdemokrater 
behöver vi arbeta för ett jämlikt skattesystem och då bör vi ha en beskattning på 
stora ekonomiska tillgångar samt se över ränteavdragen och kapitalskatt, med särskilt 
fokus på 3:12-reglerna. 
  
Vi behöver ett skattesystem som både garanterar välfärdens långsiktiga finansiering 
och som utjämnar klyftorna. De flesta nationalekonomer är överens om att Sverige 
skulle behöva någon form av kapitalbeskattning och det finns också en medvetenhet 
om att de stora utmaningar vi står inför i framtiden behövs större skatteintag. Som 
Socialdemokrater behöver vi arbeta för ett jämlikt skattesystem. Då bör vi se över 
beskattningen på stora tillgångar. Det finns också en problematik kring arvskatt på 
familjeföretag som arvingarna fortsätter driva. Vi i styrelsen anser att vi behöver 
någon form av arvs- och gåvoskatt i Sverige, men utformningen av skatten behöver 
utredas för att säkerställa att den riktas rätt. Varje skatt måste vara delar i en total och 
övergripande översyn eftersom en förändring av en skatt kan komma att påverka 
helheten på ett oönskat sätt. 
 
EU ska vara ledande när det gäller att integrera hållbara utvecklingsmål och främja ett 
gott styre och att lagstiftning följs i handelspolitiken. Det är viktigt att arbeta på flera 
plan för att förhindra skatteflykt. Redan idag arbetas värderingar in i 
frihandelsavtalen. 
   
Det är viktigt att skärpa kraven på skatteparadisländer som finns med på EU:s svarta 
lista, att länder utanför unionen ska tvingas registrera vilka som är ansvariga för 
obskyra skatteupplägg och bolagsfasader och att ländernas skattemyndigheter fullt ut 
samarbetar med motsvarande myndigheter i EU. Socialdemokraternas partiledare 
Stefan Löfven har krävt hårdare tag inom EU mot de som begår skatteflykt eller 
använder skatteparadis för att undgå skatt.  
   
Med anledning av detta föreslår styrelsen: 
 
Att  besvara att-sats 1 
Att  avslå att-sats 2, 3, 6, 7 
Att  bifalla att-sats 4, 5 
 
Styrelsens föredragande: Eva Lindh 
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Motion 2108: Åtgärda systemfelen för att 

åtgärda segregationen 
Sverige upplever idag flera systembrister som är bidragande faktorer till den 
segregation vi ser idag. Dessa systembrister måste åtgärdas med ett brett paket av 
reformer. Den generella välfärdens klassutjämnande uppgift har försvagats av 
privatiseringar och marknadisering. Att allmännyttan måste drivas på marknadsmässiga 
grunder har gett upphov till en bostadsmarknad som förstärker segregationen även 
inom skolan. För att alla unga ska kunna få samma möjligheter i livet oavsett bakgrund 
måste skolan bli mer jämlik. Ett nytt integrerande skolval som förändrar skolors 
upptagningsområden och antagningskriterier skulle främja elevsammansättningar som 
gynnar integration. Samtidigt måste bostadssegregationen byggas bort genom 
nybyggnation som bidrar till blandade upplåtelseformer och stadsbyggnadsprinciper 
som ökar sammanhållningen. 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vi: 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att genom förändrade 

upptagningsområden och urvalskriterier skapa en blandad 
elevsammansättning på skolor 

 
Att  Socialdemokraterna verkar för att alla kommuner har en 

bostadsplanering bestående av blandade upplåtelseformer och 
bebyggelse som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik 

 
Att  Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen 
 
Att  Socialdemokraterna i Linköping skickar vidare motionen till 

partikongressen 2021 
 

 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2108: Åtgärda systemfelen 
för att åtgärda segregationen 
Arbetarekommunens styrelse delar motionärernas övertygelse om att dagens 
bostadsmarknad och skolsystem spär på ojämlikhet och klasskillnader. Det är djupt 
problematiskt att lagstiftningen inte ger utrymme för kommuner att förändra 
exempelvis upptagningsområden för skolor i syfte att uppnå större integration. På 
samma sätt ser vi stora problem med en bostadspolitik som riskerar spä på 
boendesegregationen, snarare än minska den. Därför är en blandning av 
upplåtelseformer och av bostäder i olika prissegment viktiga för att vända 
utvecklingen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen: 
 
Att  bifalla motionen i sin helhet 
 
Styrelsens föredragande: Elias Aguirre 
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Motion 2109: Utveckla nya boendeformer 
som ej utsätts för ”marknadens” 
prisförändringar 
Produktionen av nya bostäder i många kommuner består idag till stor del av relativt 
stora och höga byggnader inom kommunernas mest centrala delar med lokaler, stora 
och små lägenheter, samt relativt stora villor, radhus och lägenhetsbyggnader i 
ytterområden. Vid denna nyproduktion är utsikten ibland begränsad till närliggande 
byggnader och solen når inte ner till marknivå på en del innergårdar och gator. Det är 
också många som inte har råd att efterfråga en bostad inom aktuell nyproduktion i de 
kommunalt eller privat ägda bostadsbolagens regi. 
 
Boende har helt olika livssituationer, och har därför olika önskemål om utformning 
av den egna bostaden. Många bor i hushåll som består av en person och många har 
under senare tid börjat tänka mer på miljö- och klimatfrågor, inklusive sin egen 
inverkan på miljö- och klimatutveckling. I media lördagen den 23 januari uppgavs att 
25 % som deltagit i en undersökning svarat att de ville flytta ut på landsbygden. På 
Correns ledarsida samma dag skriver krönikören ”Måtte vi undvika att rusa in i en ny 
mardröm av glas och betong, där vi sedan sitter och tycker att skjortan är trång”- 
Några väljer idag att bosätta sig på landsbygden i små byggnader som tidigare endast 
använts som sommarbostäder och andra väljer att bo på sin kolonilott en stor del av 
året för att få ”jord under fötterna”, att kunna odla egna livsmedel och andra växter 
samt på ett lätt sätt kunna vara utomhus i sol, regn och skugga. 
 
Nya former av klimatsmarta bostäder till lägre kostnad borde kunna byggas i 
städernas yttersta områden eller på kringliggande landsbyggnad. T ex friliggande 
bostäder med begränsad boyta och enkel basutrustning och begränsad markyta med 
möjligheter till odling och utomhusvistelse (t ex maxstorlek som större kolonilott). 
Genom tillräckligt bra isolering skulle boende, utan att störa grannar t ex kunna 
utföra ljudlig hobby (musik, snickeri, gym till musik etc) eller ostört arbeta i hemmet. 
Köp av sådana bostäder borde kunna göras genom fömånliga statliga lån så även 
personer med låga inkomster ska kunna efterfråga egenägd bostad.  Ekonomisk 
ersättning vid eventuell försäljning av en sådan bostad borde begränsas till ersättning 
för betald insats/kostnad uppräknad med av lämpligt indextal t ex KPI alternativt 
annat lämpligare index. Alternativt borde hyra för sådana bostäder genom låga 
produktionskostnader inte bli högre än att även personer med låga inkomster kan 
efterfråga och hyra dessa.  Förändring av månadsavgift/hyra borde vara begränsad 
till faktiska kostnadsförändringar för direkt förvaltningen av fastigheterna.  
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Stora ansträngningar bör alltså göras för att bostädernas produktions- och 
boendekostnad blir så låg som möjligt samtidigt som så bra lösningar som möjligt ur 
klimat och miljösynpunkt nyttjas vid produktion och boende. Bostäderna kan t ex 
utgöra en egen stadsdel i en kommuns ytterområde eller som ett närliggande 
bostadsområde på landsbygd med läge som lätt kan nås med en kort busstur eller 
med cykel. 
 
Mot bakgrund av ovan yrkar jag: 
Att  Linköpings arbetarekommunen verkar för att socialdemokrater både på 

lokal och nationell nivå skyndsamt tar initiativ till att en utredning 
tillsätts för att gå igenom och lägga förslag på nya typer av boende samt 
förändrad finansiering, produktion och förvaltning av sådana former av 
bostäder med syfte att minska boendesegration och ge möjlighet för 
fler att efterfråga bostad efter eget önskemål. 

 
Christina Brandt 
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Motionssvar 2109: Utveckla nya 
boendeformer som ej utsätts för 
”marknaden” prisförändringar 
Motionären har rätt i att höga nyproduktionskostnader är ett stort problem och det 
är allt fler grupper i samhället som inte kan efterfråga den bostad de önskar. Statligt 
investeringsstöd har införts av vår S-ledda regering för produktion av hyresrätter för 
att få ner hyreskostnaderna. Det pågår också statliga utredningar om hur man kan 
bygga till rimligare priser, bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75) är just nu ute 
på remiss.  
 
Kommunen har bostadsförsörjningsansvar och planmonopol för för planläggning av 
mark och bostäder. Det är därför ytterst viktigt att det politiska styret i våra 
kommuner bedriver en politik som ser de behov medborgarna har. Kommunen har 
ett bostadspolitiskt verktyg i sitt kommunala bostadsbolag och kan genom 
ägardirektiv styra byggandet till viss del. Politiken har möjlighet att ställa krav på den 
mark man själv äger och exploaterar så att det som också byggs där håller rimliga 
priser.  
 
Det finns flera kommuner, Malmö och Örebro bland andra, som lyckats bra med 
detta. Att placera extra billiga lägenheter separerat i en egen stadsdel kan riskera att 
peka ut områden som Social housing - bostäder för mindre bemedlade, som är vanligt i 
andra europeiska länder. Vi vill hellre se blandade upplåtelseformer och olika 
prisnivåer i samma område för att få till en social hållbarhet som står sig över tid och 
som en av metoderna för att motverka segregation. På samma sätt vill vi att det som 
byggs också ska hålla en god miljömässig och klimatsmart standard. Linköpings 
kommun har arbetat fram en trähuspolicy som också vi socialdemokrater står bakom 
då vi behöver bygga mer med lägre klimatavtryck. Utöver detta finns riktlinjer för 
branschen för energi och miljöstandard som styr byggnationen mot mer hållbara val, 
det står också kommunerna fritt att ha högre krav än dessa för byggnation. 
 
Socialdemokraternas distriktskongress har nyligen beslutat om att driva frågan om 
statliga lån för småhusbyggande på landsbygden, vi tror att det kan vara en del av 
lösningen för att fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden och kunna äga sitt 
eget boende. Sammantaget arbetar socialdemokrater på såväl nationell som lokal nivå 
för bostäder med rimliga priser. För att få igenom mer av vår politik behöver vi bli 
fler socialdemokrater och dessutom vara med och styra.  
 
 
Med anledning för följande yrkar styrelsen: 
 
Att anse motionen besvarad 
 
Styrelsens föredragande: Mari Hultgren 
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Motion 2110: Att själv få välja 

utlämningsställe för paket 
 
Vår privata handel håller på att mer och mer övergå till näthandel. Genom egen 
erfarenhet ser jag att om man bor i glesbygd kan man få paket till alla möjliga 
utlämningsställen. Det kan vara till butiker som man inte brukar åka till, ofta åt ett 
helt felaktigt håll och långt bort. Detta medför att man får köra bil långa sträckor i 
onödan, vilket har en dålig miljöpåverkan. Om man inte har bil blir det i stort sett 
omöjligt. Det är ju rimligt med utlämningsställen där man åker förbi ändå, alternativt 
dit man kan ta sig med kollektivtrafik. 
 
Vissa handelsföretag erbjuder valbart utlämningsställe. Men de flesta gör det inte. Jag 
antar att de får dyrare fraktavtal då. Många butiker tycker att 
utlämningsverksamheten är tids och utrymmeskrävande och har dålig lönsamhet. 
Men jag tycker att man ska kunna välja själv det bästa av de befintliga 
utlämningsställena. 
 
Jag yrkar därför: 
 
Att Socialdemokraterna verkar för att det utreds ett lagförslag om att det 

blir obligatoriskt och kostnadsfritt att välja mellan befintliga 
utlämningsställen för paket gällande alla fraktbolagen verksamma i 
Sverige 

Att  om det inte är förenligt med EU-lagstiftning, Socialdemokraterna 
istället verkar för att det tas upp på EU-nivå 

Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och 
skickar den vidare till partikongressen 

 
 
Claes Johansson 
 
Linköpings Socialdemokrater för Tro & Solidaritet antog motionen som sin egen vid 
årsmötet 2021-02-20 och beslutade att skicka den vidare till arbetarekommunen 
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Motionssvar 2110: Att själv få välja 

utlämningsställe för paket 
 
Styrelsen tackar för en intressant motion. Styrelsen har förståelse för de problem som 
uppstår för den enskilde när man behöver hämta paket på olika ställen eller om man 
har sitt utlämningsställe långt från hemmet. 
 
Idag finns inte förutsättningarna för att välja utlämningsställe för paket. Paket skickas 
med olika företag och har aldrig varit en del av något statligt monopol. Styrelsen 
anser att det är svårt att tvinga olika företag, såväl statliga som privata, att ta hand om 
något annat företags paket och lämna ifrån sig sina paket till något annat företag. 
Företagen vill ofta själva ansvara för sina paket hela vägen från leverantör till kund.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen: 
 
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson 
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Motion 2111: Att underlätta vid jakt av 

vildsvin 
Det är i stora delar av södra Sverige problem med för många vildsvin på fel ställe. 
Jordbrukare i blandad skogsbygd har svårt att hävda sina åkrar. Kommuner och 
husägare kan inte freda sin mark. 
 
Samordning av jakten är nog det som gäller för att öka avskjutningen och hålla 
numerären på dräglig nivå. Det bör utredas hur större jaktområden, t ex minst 500 
hektar, skulle kunna påverka jakten på vildsvin. Statligt ägda Sveaskog skulle kunna 
bli ett föredöme genom t ex större jaktarrenden för vildsvin. 
 
Jag yrkar därför: 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att det utreds om ytterligare åtgärder 

för att underlätta jakt av vildsvin kan göras 
 
Att Socialdemokraterna i Linköping antar motionen som sin egen och 

skickar den vidare till partikongressen 
 
 
Claes Johansson 
 
Linköpings Socialdemokrater för Tro & Solidaritet antog motionen som sin egen vid 
årsmötet 2021-02-20 och beslutade att skicka den vidare till arbetarekommunen 
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Motionssvar 2111: Att underlätta vid jakt 

av vildsvin 

Som motionären skriver är den stora mängden vildsvin problematisk på många håll 
för både jordbrukare, villaägare och skogsägare. Vildsvinen förökar sig snabbt och 
förstör mycket när de bökar och letar föda. Därför har lagstiftningen kring 
vildsvinsjakt ändrats flera gånger för att underlätta jakt. Det innebär i sig inte att 
avskjutningen är tillräcklig, då vildsvin är svårjagade – intelligenta, skygga och ofta 
kommer ut sent på nätterna. 
 
Samordning av jakt är en väg att underlätta jakten. Markägare är dock suveräna på sin 
egen mark och det förekommer också att vissa markägare underlättar för vildsvinen 
och lockar dem till sin mark för jakt. Att ställa större krav på samordnad jakt på 
statlig och kommunal mark är dock en väg som är möjlig. 
 
Med tanke på de problem som orsakas av vildsvinen behöver ytterligare åtgärder 
vidtas för att minska vildsvinsstammen.  
 
Med anledning för följande yrkar styrelsen: 
 
Att  bifalla motionen 
 
Styrelsens föredragande: Martin Tollén 
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Motion 2112: Stärkt vittnesskydd för att 

bryta tystnadskulturen  

Det svenska rättssystemet bygger på en stark tillit till samhället. Att den som är 
skyldig döms och att de som vittnat gör så med samhällets fulla skydd i ryggen. I takt 
med en allt större bostadssegregation och framväxten av stadsdelar som är en typ av 
”stad i staden” urholkas tyvärr den tanken allt mer. Experter, samhällsengagerade 
och invånare har länge varnat för framväxten av parallella samhällsstrukturer i vissa 
utsatta stadsdelar. Poliser vittnar allt oftare om att en tystnadskultur breder ut sig, där 
få eller ingen vågar träda fram och peka ut skyldiga till allvarliga brott – under hotet 
om att ens egna eller familjens säkerhet äventyras.  

Som samhälle behöver vi göra allt i vår makt för att motverka den här utvecklingen. 
De långsiktiga lösningarna hittar vi socialdemokrater i att bryta nyrekryteringen 
genom minskad bostadssegregation, en stabil migrationspolitik, en stark jämlikhets- 
och utbildningspolitik och en långsiktighet i samhällets närvaro i alla stads- och 
kommundelar. Samtidigt måste vi snarast åtgärda de problem som rädslan att vittna 
kommer ur. Idag finns en rädsla i vissa stadsdelar mot att träda fram och peka ut 
skyldiga som kan vara knutna till en organiserad brottslighet i området. I en del 
tragiska fall har den rädslan också visat sig vara berättigad.  

Exempelvis sköts under 2020 en ung man till döds i stadsdelen Skäggetorp i 
Linköping. Familjen har trätt fram och berättat att bakgrunden till brottet är att en 
släkting valt att vittna, trots uppenbara hot om hämnd. Av granskningen framgår att 
både vittnets advokat och åklagaren i målet är djupt kritiska mot hur vittnesskyddet 
har fungerat för familjen. Trots ett behov av att förflytta ett antal familjemedlemmar 
hände ingenting. Följden blev ett dödsfall som hade kunnat undvikas om 
vittnesskyddet fungerat som det skulle.  

Regeringen har också uppmärksammat bekymren, och med det som bakgrund tillsatt 
en utredning för att se över frågan om vittnesskyddet. Det är avgörande att vi inom 
kort ser förändringar på området och mot bakgrund av detta föreslår vi att 
Socialdemokraterna framöver driver följande linje:  

Att  lagstiftning införs för att göra det obligatoriskt för landets samtliga 
kommuner att bidra med bostäder och skydd i det nationella 
vittnesskyddet.  

Att  de statliga stöden till vittnesskyddet utökas, för att underlätta för 
kommuner att ta ansvar för vittnesskyddet.  
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Att  en nationell samordnare för vittnesskyddet tillsätts med syfte att 
koordinera kommunernas arbete, och se till att alla i behov av hjälp får 
det.  

Att  Socialdemokraterna i Linköping ställer sig bakom motionen i sin helhet 
och skickar den till partikongressen. 

Eva Lindh 
Elias Aguirre  
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Motionssvar 2112: Stärkt vittnesskydd för 

att bryta tystnadskulturen  

Styrelsen tackar för en intressant och angelägen motion. Ska vi komma till rätta med 
gängkriminaliteten så måste vi också se till att få lagbrytare fällda för sina brott. Det 
kan vi enbart göra genom att människor vågar träda fram och vittna om vad som 
faktiskt har hänt. För att våga vittna krävs det att det inte kommer kosta min 
familjemedlemmar livet. Därför är det här en mycket viktig motion som ska hjälpa till 
att verkställa de vittnesskydd som faktiskt behövs. Ny adress och ny uppstart på en 
anonym plats för både vittnet och ibland familjen. 	
Det bygger på central koordinering, att kommunerna stöttar varandra och att det 
tillskjuts resurser från nationellt håll så som motionärerna beskriver det. Det handlar 
både om att skydda brottsoffer och att upprätthålla en rättsstat som fungerar.   
 
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen: 
 
Att  bifalla motionen i sin helhet	

 
	

Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman 	
 
 


