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L I N K Ö P I N G 

Motion 2201: Hantering av digitaliseringens konsekvenser 
Den så kallade digitaliseringen sprider sig snabbt och lanseras inom många sektorer 
som en lösning både för individer, organisationer, privata såväl som offentliga, och 
samhälle avseende såväl service som kostnader. Som exempel på de fördelar som 
anförs kan nämnas att personer som har svårt att förflytta sig ändå självständigt kan 
utföra handlingar för att kunna sköta sin ekonomi, att organisationer kan utöka sin 
service i tid och rum och att samhällets kostnader för personalkrävande insatser 
minskar (se exempelvis material från SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik). 
 
För att digitaliserings potential ska realiseras för den enskilde krävs kapital av olika 
slag – ekonomiskt för inköp av och uppgradering av artefakter (såsom iPhones och 
datorer), kunskap och kompetens, och socialt för att få tillgång till adekvat assistans. 
Tillkortakommanden och problem uppstår ofta. Från vår närmiljö kan nämnas att 
medborgare inte längre vågar åka buss för de inte har den app som efterfrågas för att 
lösa sina färdintyg och att Region Östergötland fick göra om sina system för att 
bokningar av vaccination av Covid för att de förutsatte tillgång till Mobilt BankID. 
 
Att digitalisering inte löser medborgarnas problem är inte något begränsat till 
Östergötland. Det har t.ex. illustrerats i ett antal program i Sverige Radio P1 under 
rubriken ”Nedkopplad”. Begreppet ”Det digitala utanförskapet” har lanserats och 
används också i ”Svenskarna och internet 2021” den senaste av Internetstiftelse 
årsrapporter. Även om internet används av en majoritet av landets befolkning så är 
den grupp som befinner sig i utanförskap betydande – cirka en miljon personer. 
Internetstiftelsen beskriver gruppen – ålder är av betydelse med också inkomst och 
utbildning. Det finns anledning befara att ”utanförgruppen” inte kommer att minska 
med tiden utan tvärtom öka. Ökningarna orsakas av att personer som är 
uppkopplade vid en tidpunkt kan hamn utanför genom förändringar som kräver ny 
utrustning och/eller ny kompetens – sammantaget resurser som många saknar. 
Därtill kommer att allt flera tjänster förväntas ”flytta ut på nätet”. Detta kan komma 
att medföra att ”utanförgruppen” alltmer negligeras både av privata och offentliga 
aktörer. 
 
Vårt parti har ett självklart ansavar för att ”utanförgruppen” minimeras och alla 
förblir fullvärdiga medborgare. För att garantera det krävs både insikter, vilja och 
kunskaper följda av en rad insatser som berör alla nivåer från individer till samhället. 
För att komma fram till erforderliga vilka beslut och insatser som krävs bör inhämtas 
ett adekvar kunskapsunderlag som kan ligga till grund för fortsatt bevakning, 
kunsakpsinhämtande och beslut. Oberoende av kunskapsinhämtandet, som bör vara 
kontinuerligt, bör avsaknad av digitalt kapital inte medföra avsaknad av 
medborgerliga rättigheter. 
 
Därför yrkar vi; 
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Att  offentliga organisationer bör åläggas att i sin kommunikation med 
medborgarna erbjuda kontaktvägar som inte kräver digitala artefakter 
och kompetens 

 
Att samma krav ställs på icke-offentliga organisationer i deras 

kommunikation med medborgarna då de utför samhällsviktig och 
offentligt finansierad service 

 
Att utredning initieras och görs om de utmaningar som beskrivits ovan ut 

enskilda medborgares perspektiv 
 
 
Elisabeth Sundin 
Ekholmens/Landeryds socialdemokratiska förening har antagit motionen som sin 
egen 
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Motionssvar 2201: Hantering av digitaliseringens konsekvenser 
Styrelsen tackar för en intressant motion! Digitaliseringen har kommit för att stanna, 
den är ett stöd för oss och den gör oftast livet enklare. Målet med digitaliseringen 
måste vara att underlätta för människor, inte att försvåra och stänga ute. Vi kan boka 
allt från sjukvårdsbesök till att förnya recept, ansöka om förskoleplats och söka 
arbete med hjälp av enkla knapptryck. Samtidigt gör den oss mer sårbara de dagar 
den inte fungerar och när information av olika skäl hamnar i fel händer. Detsamma 
gäller de personer som av olika anledningar inte kan på grund av avsaknad av 
kunskap eller rätt utrustning. Offentlig verksamhet behöver använda digitaliseringens 
möjligheter.  
 
Digitalisering ska underlätta, demokratisera och ge mer tid till mänskliga möten. Vi 
behöver se resursen i digitaliseringen för att kunna nyttja den på bästa sätt. Varje 
organisation har ett ansvar att möta dem man är till för på bästa sätt. Digitala 
artefakter är ett svårt begrepp, innefattar både datorer och mobiltelefoner och idag 
har väldigt många av oss en mobiltelefon. Motionären talar om den grupp som 
befinner sig i det digitala utanförskapet, för oss socialdemokrater måste arbetet 
framåt handla om att minska antalet personer i utanförskapet. Det är ett stort och 
viktigt arbete.  
 
Offentlig verksamhet ska vara tillgänglig. Digitalisering är ett viktigt verktyg, snarare 
än ett hinder. Digitaliseringen kommer inte kunna lösa alla problem, mänskliga 
möten och lokal närvaro är viktigare än någonsin för att klara framtidens stora 
utmaningar. Vi behöver statliga servicekontor, lokala medborgarkontor och 
lättillgänglig service som kan hjälpa medborgare med basala saker så som 
ansökningar.  
 
Digitala verktyg kommer de flesta av oss ha, men vi måste ha respekt för våra olika 
kunskapsnivåer. Vi ser också stora problem för dem som till exempel inte har tillgång 
till eget BankID. Det behöver säkerställas för att hjälpa medborgare som har svårt att 
själva ordna sina ärenden digitalt.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla att-sats 1 och 2 samt avslå att-sats 3 
 
 
Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman   
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Motion 2202: Kollektivavtal med tillgänglighetsanpassning! 
Vikten av kollektivavtal är en självklarhet, men när språket i kollektivavtalen inte är 
förståeligt och avtalen själva är svåra att hitta så är risken stor att arbetstagaren inte är 
medveten om sina rättigheter. 
 
“Nio av tio medarbetare i företag och offentlig sektor omfattas idag av kollektivavtal. 
I verksamheter som har kollektivavtal gäller avtalen för alla medarbetare, oavsett om 
de är med i facket eller inte (svenskt näringsliv.se)”. Kollektivavtal är det viktigaste 
skyddet för en arbetstagare. Det borde därför vara självklart att det varken ska vara 
svårt att hitta, läsa eller förstå sitt kollektivavtal, oavsett allmän språkkunskap eller 
funktionsnedsättning. För att försäkra att alla är medvetna om sina rättigheter som 
arbetstagare föreslår vi att alla kollektivavtal skall finnas tillgängliga i Originalformat 
och i tillgänglighetsanpassat format samt att dessa skall bifogas till arbetstagaren i 
samband med anställning i pappersformat och i digital kopia. 
 
Enligt “Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet. Enligt förordning 2001:526 om 
statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken” av MFD (före 
detta HANDISAM) bör man följa nedanstående punkter för att 
tillgänglighetsanpassa en text. 
 

• Texterna skall ha ett enkelt och begripligt språk och skall förklara nödvändiga 
facktermer. 

• Rubrikerna skall vara informativa. 
• Texterna skall vara disponerade på ett logiskt sätt. 
• Längre dokument skall inledas med en kort sammanfattning. 
• I längre löpande text skall teckensnitt med fötter och klackar användas. 
• Teckensnittet skall vara enkelt och tydligt 
• Texten skall ha stark kontrast. 

 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att arbetsgivare skall vara skyldiga att till 

nyanställda bifoga kopior av aktuellt kollektivavtal i samband med 
anställning.  

 
Att  Socialdemokraterna verkar för att kollektivavtal skall erbjudas i både 

originalformat och tillgänglighetsanpassat format. 
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Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 
vidare till nästa distriktskongress för Socialdemokraterna i 
Östergötland.  

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den till 

Socialdemokraternas nästa partikongress. 
 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2202: Kollektivavtal med tillgänglighetsanpassning 
Motionären tar upp ett viktigt ämne som ofta glöms bort, helst när man skriver 
kollektivavtal. Ett kollektivavtal som ska tydligt i alla sina delar för att inte kunna 
misstolkas och därför blir det ibland svårt att förstå eller tolka dess innebörd.  
Som det är nu har facken fått ett extra ansvarsområde, att utbilda i avtalet. För de 
flesta är det omöjligt att på egen hand läsa och förstå avtalet med alla skyldigheter 
och förmåner. 
 
Varken fackförbunden eller arbetsgivare kan klassas som myndigheter, även om 
medlemmar ibland kan uppfatta dem så. Trots det skulle man troligen kunna tillämpa 
innehållet i förordningen 2001:526 som nämns i motionen för att göra 
kollektivavtalen mer lättillgängliga. Motionen kan bli en ögonöppnare för 
arbetsmarknadens parter.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Anders Berg  
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Motion 2203: Om detta må ni berätta, igen! 
Demokratin börjar ifrågasättas, mänskliga rättigheter är inte längre en självklarhet 
och historien upprepar sig. Kunskap är en del av vägen ut ur den onda spiral vi idag 
har hamnat i. Rasism har normaliserats i Sverige….  Boken bör därför fortsätta delas 
ut i fysisk form för att så många unga som möjligt lär sig om förintelsen och 
nazismens konsekvenser.   
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att utdelning av boken “Om detta må ni 

berätta” återinförs i alla grundskolor.  
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress.  
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2203: Om detta må ni berätta, igen! 
Styrelsen tackar för en motion som uppmärksammar viktig kunskap, eller för att 
citera George Santayana: Den som inte känner historien är dömd att upprepa den. 
För att vår värld ska kunna utvecklas måste vi lära av vårt förflutna, förändring är 
inte samma sak som utveckling. Arbetet för demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter måste värnas och vårdas i varje generation och bäras av oss alla varje dag.  
 
Såväl grundskolan som gymnasieskolan har i sitt uppdrag att undervisa och upplysa 
om brott mot mänskligheten, demokratiska fri- och rättigheter samt arbeta mot 
främlingsfientlighet och rasism. Vi uppfattar att andemeningen i motionen är att lyfta 
fram vikten av att vårda demokratin och den yttersta konsekvensen av diskriminering 
och antidemokratiska regimers brott mot mänskligheten. Detta är ett av skolans 
viktigaste uppdrag och skulle behöva ges större utrymme i undervisningen.  
 
Om detta må ni berätta finns idag som digital bok på flera språk; svenska, engelska, 
arabiska, finska, persiska spanska och turkiska. Boken kan också beställas 
kostnadsfritt mot porto. Den digitala utgåvan har uppläsningsfunktion, extra 
faktarutor, filmklipp och med ögonvittnesskildringar inlästa. Vi instämmer i 
motionsskrivarnas syn på att demokratifrågorna måste uppmärksammas och att det 
krävs bättre kunskaper om demokrati, diskriminering och mänskliga rättigheter och 
inte minst nazismens brott mot mänskligheten. För att nå så många som möjligt tror 
vi dock att den digitala utgåvan kan vara en bättre väg att gå då den täcker fler språk 
och även har anpassningar som underlättar för många att ta till sig kunskaperna. 
Forum för levande historia är den myndighet vars uppdrag det är att vara ett 
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. För att göra boken mer tillgänglig i 
pappersform kunde portokostnaden täckas med en utökad budget så att inte den blir 
ett hinder för dem som önskar beställa hem boken - dock finns inte detta med i 
motionen som förslag. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att besvara att-sats 1 
 
Att avslå att-sats 2 
 
 
Styrelsens föredragande: Mari Hultgren 
 
Länk till boken samt de material och uppgifter som finns till denna: 
https://www.levandehistoria.se/material/om-detta-ma-ni-beratta 
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Motion 2204: Rehabilitering i stället för straff 
Den viktigaste delen med påföljder är att minska risken för återfall, att döma någon 
till kriminalvård är ett perfekt tillfälle att leda den dömda på rätt spår genom 
rehabilitering. Svensk kriminalpolitik har redan sin grund i rehabilitering och 
kriminalvård, men det krävs mer. Debatten i kriminalpolitiken har alltmer gått till 
höger och handlar mest om hårdare straff. Det här är inte en utveckling som är 
önskvärd. I Sverige ska vi inte ha straff, utan påföljder för brott. Ett samhälle ska inte 
organiseras utifrån en princip av hämnd utan syftet med påföljder är att minska 
återfall.  
 
Bastøy är en norsk kriminalvårdsanstalt som visat sig vara effektivt, de intagna har 
möjlighet att motionera, studera och har möjlighet att vara i naturen. Funktioner 
såsom bibliotek, butiker, skola är öppet för alla intagna och de har även möjlighet att 
röra sig omkring fritt på ön vilket har visat sig vara en effektiv metod för att minska 
återfallen. Fokus på ön Bastøy är rehabilitering samt hjälpa de intagna möjlighet att 
efter påföljden fått fullbordade studier som ökar möjligheten att få arbete.  
På BRÅ:s hemsida beskrivs den norska kriminalvårdens arbete följande. Under och 
efter tiden på kriminalvårdsanstalten i Norge ingår de dömda i ett program som fått 
namnet Tillbakaföringsgarantin där fokus ligger på att de ska leva ett normalt liv. 
Principen grundar sig i att samtliga myndigheter har ett ansvar att säkerställa att de 
dömda får en chans att komma tillbaka in i samhället. Det sker genom att exempelvis 
de norska motsvarigheterna till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns på 
anstalterna och har “servicetorg” där de intagna får möjlighet att fortsätta ha kontakt 
med myndigheter och samhället utanför anstalten. Fokus ligger på att få de dömda in 
i arbete eller utbildning när de har avtjänat sin tid på anstalten. Arbetet med 
Tillbakaföringsgarantin har haft positiva effekter på samverkan mellan myndigheter 
och ökat förståelsen för situationen kriminella befinner sig utanför kriminalvårdens 
väggar.  
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att Bastoy Prison principen införs på 

öppna anstalter inom kriminalvården i Sverige.  
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att Tillbakaföringsgaratin införs i 

Sverige. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2204: Rehabilitering i stället för straff 
Att fokusera på möjligheterna till rehabilitering inom kriminalvården är mycket bra. 
Precis som motionärerna beskriver så ger tiden en person avtjänar sitt straff en 
möjlighet att försöka hitta en ny inriktning på livet, bort från ett liv i kriminalitet. För 
att detta ska lyckas krävs ett antal avgörande insatser både under fängelsetiden samt 
inte minst efter straffet har avtjänats. 
  
Svensk kriminalpolitik har och bör även framledes ha ett rehabiliterande uppdrag för 
att fler ska klara att lämna ett kriminellt livsmönster. Hur detta uppdrag ska utföras 
och vilken metod som ska väljas är dock inte politikens uppdrag. Politikens uppdrag 
är att sätta upp mål, ramar och avsätta resursen. De som arbetar inom kriminalvården 
bör vara de som utarbetar hur ett mål ska uppnås på bästa sätt och vilken metod som 
är mest lämplig baserat på forskning och beprövad erfarenhet.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Eva Lindh  
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Motion 2205: Idrott och hälsa ett ska vara fett lätt 
Idrott är ska vara ett tillfälle för lek och rörelse, där vi bygger in vanor hos unga att 
vilja röra sig. Det ska inte vara ett stressfullt moment där unga känner krav på 
prestation. Betyg i idrott och hälsa lägger press på unga att prestera och då hamnar 
fokus inte på att ha kul utan att visa kompetens för lärare. 
 
 Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att Idrott och hälsa 1 inte betygsätts av 

prestation utan närvaro i rörelsemomenten, med betygen: närvaro och 
ej närvaro. 

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2205: Idrott och hälsa ett ska vara fett lätt 
Idrott i skolan är ett ämne som väcker många känslor. Likväl är det också ett ämne 
som har utvecklats och genomgått väldigt stora förändringar under de senaste åren. 
Idag handlar undervisningen mycket om att eleverna ska lära sig och förstå vikten av 
rörelse och hälsa kopplat till deras välmående. Idrott och hälsa 1 har idag tydliga 
kriterier för vad eleven bör uppfylla för att nå de olika betygen.  
 
Vi är medvetna om att det för vissa elever, som är vana vid idrott och rörelse, kan 
upplevas som enklare att nå ett högre betyg än vad det kanske gör för en elev som är 
ovan. Dock tror inte styrelsen att eleverna nödvändigtvis skulle känna mindre press 
och stress, eller att man skulle locka fler elever till att vara med på idrottslektionerna 
om man tog bort betyget. Vi ser hellre en modernisering av ämnet i sig. Hur skapar vi 
en idrottslektion där eleverna inte behöver känna sig oroliga eller upplever att de blir 
jämförda med sina klasskompisar? Det finns mycket som kan utvecklas så att 
stressmomenten minskas och idrottslektionerna känns mer välkomnande.  
 
Vi vet också att ett av det största orosmomentet för många egentligen inte är själva 
lektionen i sig. Det stora hindret är i själva verket ombytet och duschstunden i 
omklädningsrummet. Även här behöver man tänka om och tänka nytt när det 
kommer till ombyte och dusch? Om skolan lyckas skapa en trygghet och enkelhet när 
det kommer till ombyte och omklädningsrum så kommer vi få bort en stor del av 
den stress och oro som finns inför idrotten.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
 
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Tanja Mitic 
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Motion 2206: Den stöttande läraren 
I samband med att den psykiska ohälsan bland unga ökar i samhället bör det ingå i 
lärarutbildningen att blivande lärare lär sig mer om psykisk ohälsa samt hur den kan 
uttryckas av elever i klassrummet på olika sätt. Det är även väldigt viktigt för unga 
människor att få hjälp med sin psykiska ohälsa men tyvärr kan vara väldigt svårt för 
många elever att söka hjälp. 
 
I klassrummet är det inte ovanligt att elever lider av olika psykiatriska diagnoser. Om 
det ingår i lärarutbildningar hur aspirerande lärare kan identifiera, hjälpa och stötta 
sådana elever kommer det att leda till en bättre skola. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att kunskaper gällande psykisk ohälsa 

samt hur läraren ska agera ska ingå i lärarutbildningar. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2206: Den stöttande läraren 
Barn och ungdomar som går i skolan behöver möta lärare som både kan lära ut och 
som ser de behov som den som ska lära sig har. Även om vi inte vet exakt hur olika 
lärarutbildningar är upplagda är vår bedömning att nya lärare behöver få en ökad 
kunskap om psykisk ohälsa och hur unga människor som lider av det ska bemötas 
och hjälpas i skolan.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Niklas Nåbo  
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Motion 2207: Livets stora cirkel 
Klimatförändringarna är nutidens största utmaning, för att bemöta detta problem 
behöver vi flertal nya innovationer. Att mänskligheten har förstört planeten har varit 
känt sedan länge och baserar sig på användande av fossila bränsle, hög konsumtion, 
jordhanteringen och mycket mer. För tillfället har atmosfären 1000 miljarder ton 
koldioxid vilket lett till den globala uppvärmningen. För att vi ska klara oss ur knipan 
behöver vi inte bara minska utsläppen utan även minska mängden koldioxid som 
redan finns i atmosfären. I IPCC:s nya beräkningar sker cirka 23% av den globala 
utsläppen av växthusgaser från skogs- och jordbruk och det är något vi kan ändra på. 
Vi har förstört vårt jordbruk genom kemikalier och massproduktion av mat, vilket 
med tiden skapat ökenspridning och damm, där matjorden utarmats och eroderats. I 
nuläget är en tredjedel av världens matjord förstörd och andelen förstörd jord ökar. 
Konsekvenserna av det instabila klimatet är förödande. Extrema väder, utrotning av 
djur och växter och klimatflyktingar i större utsträckning är exempel på dessa. Men 
nya innovationer såsom regenerativt jordbruk kan rädda vår planet. Regenerativt 
jordbruk innebär ett jordbruk med hjälp av bland annat ekologiska odlingsmetoder 
bevarar och bygger upp jordhälsan.  
 
Fler och fler forskare pekar på att behovet att tillämpa regenerativt jordbruk ökar. 
Jordbrukssättet räddar inte bara den förstörda matjorden, utan kan även användas för 
att lagra en enorm andel av koldioxiden från atmosfären i jorden och dra ner 
temperaturen tills ett stabilt klimat är återfunnet. Ju mer växtlighet desto mer bundet 
koldioxid. 
 
Därför yrkar vi:  
Att  Socialdemokraterna verkar för att staten aktivt stöttar bönder som 

inför regenerativt jordbruk i Sverige. 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att regenerativt jordbruk ska prioriteras i 

EU:s jordbruksstöd. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2207: Livets stora cirkel 
Begreppet ”regenerativ odling” har fått ökad användning under senare år. Det finns 
dock ingen vetenskapligt vedertagen definition av vad som menas med detta.  
Begreppet togs fram av Rodale institutet i USA i början på 1980-talet och dessa har 
nu på senare år även tagit fram en certifiering för detta ”odlingskoncept”.  
 
I grunden innefattar regenerativt ett antal principer som i Rodales definition 
påminner väldigt mycket om principerna för ekologisk produktion, det vill säga att 
tillföra så lite flöden av insatser som möjligt utifrån gården, att förena djurhållning 
och odling, samt balans mellan betesdjur och den fleråriga vallgrödan. Dessutom 
eftersträvas så lite bearbetning som möjligt, inte minst genom fleråriga grödorna samt 
täckodling och att marken är bevuxen så mycket som möjligt  
 
Detta är varken nytt eller revolutionerande, de formulerade regenerativa principerna 
tydliggör samspelet mellan djurhållning och odling, både på gårdsnivå och 
systemnivå. 
 
Regenerativ odling innehåller ett antal eftersträvansvärda principer som kan utvecklas 
mer även inom svenskt lantbruk men i grunden måste vi först ställa sig fråga vad är 
det som ska regenereras? Beroende på vad som är mest problematiskt och kritiskt 
kan det vara olika verktyg som behövs. Som en följd av detta måste vi sedan se att 
det är väldigt olika behov av att drastiskt ställa om till regerativt lantbruk i olika delar 
av världen och kanske till och med i olika delar av Sverige. 
 
Motionen tar också upp möjligheten att förbättra jordhälsan. På många håll finns en 
missuppfattning att Sveriges åkerjordar utarmas i sitt mullinnehåll, det vill säga 
kolhalt. Men enligt Thomas Kätterers studier på Sveriges Lantbruksuniversitet om 
jordhälsa i Sverige har vi en högre kolhalt i genomsnitt i svenska fält än någonsin. 
Anledningen är att vi har så hög andel flerårig vallodling. I ett internationellt 
perspektiv är alltså även ett svenskt medellantbruk med djur och vall förhållandevis 
regenerativt jämfört med en ensidig odling i amerikanske mellanvästern, på ryska 
svartjorden eller i Australien. 
 
I en svensk kontext finns inte behovet av en omställning till regenerativt lantbruk 
utan snarare behov av stöd till en utveckling där de regenerativa inslagen förstärks. 
Det innebär ökad vallodling, ökade möjligheter att tillföra organiskt gödsel i form av 
rötslam, ökade cirkulära flöden som biogasproduktion, nyttjande av modern 
växtförädlingsteknik för att få fram fler fleråriga grödor och grödor som är mindre 
beroende av växtskydd för skadegörare. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen:  
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Martin Tollén 
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Motion 2208: Stärk folkbildningen 
Folkbildningen och dess studieförbund har och har haft en extremt viktig roll i att 
bygga och stärka demokratin och medvetenheten hos befolkningen, ett behov som är 
stort även idag. Även fast folkbildningen lever i allra högsta grad så har den ändå 
försvagats under de senaste decennierna, och politiskt börjar enigheten kring en stark 
folkbildning spricka. 
 
En del i folkbildningen är fackförbundens bildningsverksamhet. Tidigare har 
kulturinslag varit mycket vanligt i detta, men dessa har till följd av högerregeringars 
neddragningar blivit långt mer sällsynta. Detta är oerhört tråkigt, kulturen har i min 
mening en självklar plats inom den breda arbetarrörelsen även i framtiden. 
Dessutom är det så att de närmaste tio åren kommer vara avgörande vad gäller 
klimatet. För en globalt rättvis omställning strukturer behöva brytas och den 
internationella solidariteten såväl som den nationella kommer att sättas på prov. För 
att fler ska förstå vidden av omställningen, och dess utmaningar och möjligheter, 
behöver ett brett folkbildningsarbete inledas även på denna front. Detta är 
grundläggande för att omställningen ska vara demokratisk och för att det ska finnas 
en bred folklig acceptans för den. Omställningen kommer behöva ske oavsett vad, 
men sker effektivast med en bred folklig enighet. Fackförbunden är utmärkt lämpade 
för att folkbilda även i denna fråga, särskilt då stora förändringar kommer ske på 
arbetsmarknaden till följd av omställningen. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för förbättrade förutsättningar för 

fackförbunden att bedriva folkbildning och kulturverksamhet i 
bildningssyfte. 

 
Att  Socialdemokraterna verkar för en statlig utredning i syfte att utreda 

folkbildningsfinansinering och hur den kan nå ut till en större andel av 
befolkningen.  

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2208: Stärk folkbildningen 
Styrelsen tackar för motionen. Den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar 
på 1800-talet. Den första folkhögskolan startade 1868. Det startades 
föreläsningsföreningar, bildningscirklar samt tidskrifter och debattböcker. 
Studieförbunden tillkom i början av 1900-talet.  
 
Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och utbildning för i huvudsak 
vuxna. Över en miljon människor deltar varje år i studieförbunden och 
folkhögskolornas verksamhet. Motionen visar på ett viktigt arbete med fortbildning. 
Med tanke på den nytillträdda högervridna regeringen är risken stor att viktiga 
aktuella frågor inte förankras hos befolkningen. Demokratin behöver alltid diskuteras 
och utvecklas. Andra aktuella frågor som behöver diskuteras/fortbildas om är miljö- 
och klimatfrågor likaså alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. 
 
Det finns fyra syften med fortbildning: 

• Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka 

sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildning och 

utbildningsnivån i samhället 
• Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla att-sats 1  
 
Att avslå att-sats 2 och 3 
 
 
Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson  
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Motion 2209: Nolltolerans mot att äldre avlider av undernäring 
Det bör råda en nolltolerans mot att äldre avlider i undernäring på Sveriges 
äldreboenden. Den personalbrist som råder inom den svenska äldreomsorgen kan 
leda till att personalen inte hinner med att sitta med den äldre under måltiderna. 
Detta riskerar i sin tur till att de känner sig ensamma - ensamhet är även den största 
riskfaktorn för att individen ska drabbas av undernäring.  
 
Vård och omsorgen är skyldig att förebygga men även behandla undernäringshet 
bland de äldre som bor på särskilda boenden och för att det ska vara möjligt krävs 
det inte bara att de äldre känner någon form av matglädje men att man även arbetar 
med att stimulera aptiten. Genom att undvika att våra äldre drabbas av undernäring 
undviker vi även den förhöjda risken för ökat vårdbehov, ökad risk för fallskador 
samtidigt som livskvaliteten bland de äldre ökar. Våra äldre ska ha rätt till ett värdigt 
liv.  
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att äldre ska erbjudas minst sex 

näringsanpassade måltider per dag. 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att äldreomsorgen arbetar för att 

utveckla måltidsmiljön för att både stimulera aptiten, men även 
medverkar till att väcka matglädjen hos den äldre.  

 
Att  Socialdemokraterna verkar för att måltiderna inom äldreomsorgen är 

energi- och proteintäta. 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att äldreomsorgen utrustas med 

dietister.  
 
SSU Linköping  
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Motionssvar 2209: Nolltolerans mot att äldre avlider av 

undernäring 
Styrelsen tackar motionären för en viktig motion. Att äldre avlider av undernäring på 
äldreboenden i Sverige är helt oacceptabelt och för att vi ska komma till bukt med 
detta problem behöver flera förändringar till. 
 
Alltför många äldre lider av undernäring på olika sätt. Det finns flera anledningar till 
undernäring bland äldre, och dessa anledningar behöver vi ta oss an politiskt. Dels 
handlar det om att ge personal inom äldreomsorgen fler kollegor och bättre 
förutsättningar för att kunna jobba med måltidssituationen. Men det handlar också 
om att bryta ensamhet och isolation bland äldre för att på så sätt stimulera till 
matlust. 
 
Styrelsen tycker att det är viktigt att dietister finns inom äldreomsorgen för att både 
kompetensutveckla personal, men också för att kunna ha direktkontakt med den 
äldre. Det kan handla om att kunna se behov, utveckling och vad som behöver sättas 
in och anpassas i mat/nutrition för ökat välbefinnande och hälsa. Med anledning av 
detta: 
 
 
Men hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att  motionen ska bifallas i sin helhet 
 
 
 
Styrelsens föredragande: Therese Waller  
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Motion 2210: ETT SLAG FÖR STATLIGT TELEKOMFÖRETAG 
Som politisk rörelse har SSU länge varit skickliga på att identifiera att viktiga 
samhällssektorer såsom sjukvården och skolan inte bör underställas privata aktörers 
kortsiktiga vinstintressen. Det finns dock en industri vi tillägnat förvånansvärt lite 
uppmärksamhet, nämligen telekomindustrin. Detta är en industri vars dominans av 
privata aktörer behöver problematiseras och åtgärdas då vi lever i en alltmer 
uppkopplad och teknologiskt förankrad tidsålder. Att ha en stabil 
internetuppkoppling i hemmet kan nästan likställas med tillgång till el eller 
varmvatten och precis som att vi inte vill att dessa resurser helt domineras och 
monopoliseras av privata företag så kan vi inte heller låta detta ske inom 
telekombranschen. 
 
Det finns ett antal grova brister med dagens telekommarknad som resulterat i dåliga 
villkor för både arbetare och kund. Enligt post- och telestyrelsens (PTS) prisrapport 
från 2019 så ökar priserna på fast bredband. Samtidigt skiljer sig priserna mycket 
mellan leverantörer, även om de står för exakt samma tjänst. Månadskostnaden för 
ett vanligt bredband kunde 2019 skilja med upp till 426 kr, vilket blir mer än 5000 kr 
varje år. Detta blir framförallt ett problem då många kunder är osäkra på vart man 
ska vända sig eller låsta vid vissa leverantörer genom deras adress. 
Telekomföretagens ökända försäljningsmetoder och krångliga kontaktvägar 
underlättar knappast. Det har gått så långt att konsumentverket så sent som maj 2021 
kallade företagen till möte över de många anmälningar som kommit in angående 
otydliga avtal och att det ofta är svårt att få hjälp som kund. 
 
Staten har trappat upp ansträngningarna för att få bukt på sektorn de senaste åren, 
bland annat genom mer aktiva investeringar i utbyggnaden av fibernätet. Det är bra, 
men vi måste göra mer. Ett statligt företag inom branschen hade kunnat utmana de 
privata storföretagen genom ansträngningar för bättre villkor för arbetare och 
kunder. Statlig subventionering av sådant som fasta bredbandstjänster hade kunnat 
driva ned kostnaderna, eftersom alla förtjänar att ha tillgång till en uppkoppling med 
hyfsad hastighet och till hyfsat pris. Våra liv är präglade av det moderna digitaliserade 
samhället. Detta är ett faktum. Att kunna nyttja internet när man vill utan att det ska 
behöva kosta skjortan borde inte vara ett privilegium utan snarare en rättighet. Det är 
dags att erkänna detta och det är dags för staten att ta en mer aktiv roll inom 
telekomindustrin. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att upprätthållandet av ett allmännyttigt 

statligt telekomföretag alternativt ett fullt återförstatligande av Telia. 
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Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 
vidare till SSU:s nästa partikongress. 

 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2210: ETT SLAG FÖR STATLIGT 

TELEKOMFÖRETAG 
Inledningsvis kan konstateras att utförsäljningen av statliga bolag och verksamheter 
som skett inom många olika områden har gått för långt. Många bolag hade vi 
Socialdemokrater önskat ha kvar och stred mot att en försäljning genomfördes när 
frågan var aktuell. Det har också visat sig att vi haft rätt – många utförsäljningar har 
inneburit försämringar av verksamheten. 
  
Inom telekom har vi sett att den borgerliga sidan hade en övertro på hur marknaden 
skulle lösa utbyggnaden, underhållet och utvecklingen. Alldeles särskilt har 
marknaden inte kunnat lösa bristen på likvärdighet och tillgänglighet i hela landet. 
  
Få insatser är dock så kostsamma att ångra som en utförsäljning av ett statligt bolag. 
Att återförstatliga Telia skulle innebära mycket stora kostnader för staten som i så fall 
skulle konkurrera ut satsningar på viktiga välfärdsreformer för framtiden. 
  
Idag äger staten 39,5 procent av Telia och har genom detta ett stort inflytande över 
verksamheten. 
  
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Eva Lindh 
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Motion 2211: Vetorätt vad gäller etablering av ny vindkraft 
Sverige står inför en gigantisk grön omställning, med omfattande strukturella 
förändringar i alla delar av samhället. En del i denna omställning är att ställa om från 
fossila energikällor till förnybara, där vindkraft är en nyckelfaktor till framgång. 
 
Uppemot hälften av alla projektplaner för etablering av vindkraft har stoppats av att 
kommuner har lagt in sitt veto. Detta är framförallt vanligt i kommuner med ett 
högerstyre. Det finns mer eller mindre orimliga anledningar till varför kommuner 
stoppar etableringar, men det kan konstateras att vetot är en signifikant bromskloss i 
omställningen. 
 
Många av problemen kan lösas genom att kommunerna helt enkelt involveras i ett 
tidigare stadium i stället för att redan långt gångna planer stoppas. Det är dock 
oavsett vad högst tveksamt huruvida det är rimligt att enskilda kommuner har den 
slutgiltiga makten kring dessa etableringar, etableringar av stor vikt för den nationella 
energiförsörjningen. Som i sin tur är väsentlig för att den industriella omställningen 
och elektrifieringen överhuvudtaget ska kunna äga rum. 
 
Med det sagt finns det även risker med att flytta besluten för långt bort från 
människorna som påverkas av etableringarna. Därav föreslår jag att vetorätten i 
stället läggs på regionerna, där en bedömning görs utifrån ett regionalt 
utvecklingsperspektiv. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för ett avskaffande av det kommunala vetot 

vad gäller etablering av vindkraft. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2211: Vetorätt vad gäller etablering av ny vindkraft 
Kommunalt självstyre finns inskrivet i grundlagen sedan 1974 och innebär att 
medborgarna ska ha ansvar och inflytande över beslut och att verksamheter ska 
kunna anpassas efter lokala och regionala förutsättningar och behov. Det är viktigt 
att staten inte i onödan fattar beslut som går emot kommunernas intressen. Vi tror 
på samverkan och samarbete och att kommunerna med rätt förutsättningar kan 
bygga ut vindkraft i en större utsträckning. 
 
Vindkraften behöver byggas ut. Sverige ska ha ett robust elsystem med hög 
leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. 
Energipolitiken ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö 
och klimat samt underlätta omställningen till ett hållbart samhälle. I nuläget kommer 
den största delen av elproduktionen från vindkraft främst från elområde 2 som 
därmed står för 38% av vindkraftsproduktionen i Sverige. Det finns stor 
utvecklingspotential för vindkraftsproduktion också i andra delar av Sverige. Den 
socialdemokratiska regeringen utsåg en särskild utredare som ska lämna förslag som 
stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft. Syftet är 
att Sverige ska bli bättre rustade att klara klimatomställningen och den ökade 
elektrifieringen av samhället. Utredaren ska bland annat se över ett nytt system för att 
kompensera dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. En 
annan del i uppdraget är att lämna förslag för att ge kommunerna stärkta incitament 
för att medverka till utbyggd vindkraft samt undersöka andra möjliga insatser som 
kan stärka kommunernas förmåga att stödja en utbyggnad. Uppdraget ska redovisas 
senast den 31 mars 2023.  
 
Vi tror inte att en lagstiftning för att avskaffa det kommunala självstyret kommer att 
öka viljan att satsa på vindkraft utan snarare riskerar att försvaga den lokala 
demokratin. Vi tror att ett förändrat system för kompensation av markägare och 
kommuner kan göra stor skillnad för viljan att bygga ut vindkraften. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Mari Hultgren 
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Motion 2212: Nu är det dags för en kärnfull debatt 
Att rädda vår planet kommer vara en del av politiken långt framöver, vi behöver söka 
innovationer som kortsiktigt kan minska koldioxidutsläppen, men vi behöver också 
lägga fram politik som långsiktigt kan rädda planeten. Kärnkraftverk är en del av den 
långsiktiga lösningen. För att kunna förhindra att planeten passerar 1,5 graders 
uppvärmning kan vi inte bara förlita oss på solceller och vindkraft. I de länder man 
avvecklat kärnkraften har olja och naturgas blivit väldigt viktigt då solceller och 
vindkraft inte kan producera tillräcklig mycket el då behovet är högt redan idag. I 
Sverige eldade exempelvis Karlshamnsverket 28 000 ton olja under 2021 vilket beror 
på att de tidvis höga elpriserna under året gjorde att det blev lönsamt att elda olja. 
Grundare till miljöorganisationen Energy for humanity menar att kärnkraft behövs 
för att bemöta klimathotet, och att kärnkraftsmotståndare indirekt gynnar företag 
som bedriver kolkraft. I Energimyndighetens senaste prognos från 2021 bedömer 
man att elanvändningen kommer att uppgå till 234 TWh år 2050, vilket kan jämföras 
med dagens 140 TWh. Andra bedömningar pekar på ännu högre elanvändning, 
kanske mer än dubbelt så mycket än idag. Här får kärnkraften en betydande roll för 
att kunna bestå Sverige med den mängd el.  
 
Kärnkraft är i nuläget den mest effektiva energikällan. När kärnkraftverk ersätter 
kolkraft minskar ett kilo koldioxid för varje kilowattimme (tillsammans producerar 
världens reaktorer cirka 600 TWh) För en hållbar planet krävs både kortsiktiga och 
långsiktiga lösningar som minskar utsläppen och hjälper oss att undvika 1,5 °C 
graders uppvärmning som är ett mål enligt Parisavtalet. Vindkraften i Sverige är en 
viktigt en del av den goda lösningen som kommer att göra Sverige till ett 
koldioxidneutralt land. Detsamma gäller för solceller och vattenkraft. En ytterligare 
pusselbit som är minst lika viktig som vindkraften är kärnkraftsenergi. 
 
Länder som Tyskland har visat oss att avvecklandet av kärnkraftverk leder till 
konsekvenser som vindkraften inte alltid kan göra upp för. Istället blev man tvungen 
att utnyttja smutsiga naturgaser och kolkraft. I Sverige fick Karlshamnsverket elda 28 
000 ton olja under 2021 på grund av den instabila elmarknaden. För att kunna ha en 
tillförlitlig elkapacitet i Sverige är det viktigt att vi diversifierar elkällan genom de tre 
stora verken, d.v.s. vatten- vind- och kärnkraft. 
 
En vanlig missuppfattning av kärnkraft är ett farligt sätt att producera el på och att 
härdsmältor kan ske närsomhelst, denna missuppfattning är inte korrekt då det finns 
tydliga säkerhetsföreskrifter vilket gör att den varken kan skada miljön eller 
människor. Kärnkraftverk har genom åren rustats upp och blivit säkrare. Den 
framtida kärnkraften behöver bli mer effektiv och säkrare jämfört med dåtidens 
kärnkraft. I länder som Danmark har man forskat om fjärde generationens kärnkraft 
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med MSR-reaktorer. De har visat sig att helt enkelt inte ha några av de typiska 
problemen som tredje generationens reaktorer hade. Sådana reaktorer kan inte 
hårdsmälta och orsakar därmed ingen hälsofara, även vid nödfall. Dess effektivitet är 
ungefär 100 gånger högre än gammal kärnkraft och den kan även använda gammalt 
kärnavfall som producerades av tredje generationens reaktorer. Detta betyder inte 
bara att den använder och producerar mycket mindre uran och avfall, utan att den 
har möjligheten att minska vårt redan existerande kärnavfall. Sist men inte minst har 
fjärde generationens kärnkraftverk en kortare byggtid p.g.a. färre säkerhetsåtgärder 
som brukar behövas med äldre kärnkraftverk. En vinst för klimatet och människan. 
 
Därför yrkar vi för:  
Att  Socialdemokraterna verkar för en ansvarsfull utbyggnad av 

kärnkraftverk i Sverige.  
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress.  
 
SSU Linköping  
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Motionssvar 2212: Nu är det dags för en kärnfull debatt 
Arbetarekommunens styrelse tackar för en motion i ett ämne som är högst aktuellt 
och ytterst angeläget, nämligen den framtida energiförsörjningen. Vi lever i en tid av 
omfattande energiomställning där elförbrukningen ökar och förväntas fortsätta öka 
kraftigt kommande decennier. Elektrifieringen innebär stora möjligheter till 
överflyttning från fossila till förnyelsebara energikällor och därmed till den gröna 
omställning som är nödvändig för att minska uppvärmningen av planeten. 
 
Samtidigt har händelser och skeenden i vår omvärld tydliggjort hur sårbar vår 
energiproduktion är för yttre påverkan. De senaste årens utveckling visar hur 
beroende det europeiska energisystemet fortsatt är av gas, kol och olja. När 
gasimporten från Ryssland minskat har det påverkat elpriserna i södra Sverige. Under 
perioder när det dessutom varit vindstilla i norra Europa och vindkraftverken stått 
stilla har läget varit särskilt allvarligt. Allt sammantaget visar detta att södra Sverige är 
i behov av kapacitet för mer energiproduktion. 
 
Socialdemokraterna verkar sedan tidigare för en omfattande utbyggnad av den 
havsbaserade vindkraften. I kombination med energieffektivisering, energilagring och 
ökad flexibilitet i elsystemet ses det som ett viktigt steg i att kunna möta de växande 
elbehoven. Den bilden delar arbetarekommunens styrelse. Samtidigt behöver också 
vikt läggas vid att bygga upp kapacitet för så kallat planerbar energiproduktion, så att 
el kan produceras oavsett väderlek.  
 
Likväl kvarstår faktumet att kärnkraften utgör det enda alternativet om planerbar 
energiproduktion ska erbjudas i södra Sverige. En hint om hur ny kärnkraft skulle 
kunna byggas kan man få genom att lyssna på vad branschen säger idag, exempelvis 
statliga Vattenfall. De konstaterar att kärnkraften kommer att ha en viktig roll i 
omställningen till fossilfritt, men att uppförandet av traditionella kärnkraftverk skulle 
bli mycket komplicerat och mycket kostsamt. Däremot lyfter man fördelarna med så 
kallade SMR-reaktorer, små modulära reaktorer. De bedöms kunna bli billigare, 
säkrare och lättare att uppföra – även om de fortfarande är i utvecklingsstadiet. 
 
Arbetarekommunens styrelse ser dock flera konkreta problem med att öppna upp för 
byggnation av ny kärnkraft i Sverige. Frågan om slutförvaret är fortfarande olöst, 
säkerhetsrisker är fortsatt ett problem och kostnaderna riskerar bli höga.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen:  
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Eva Lindh  
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Motion 2213: Tunna blå linjen borde bli tunnare 
Polisen som är en väldigt viktig myndighet vi har i Sverige som finns till att 
upprätthålla ordning och se till att vi medborgare följer de lagar som finns. Därför är 
det viktigt att de har en legitimitet och att den inte minskas av att poliser blir 
influensers som sprider kränkande filmer på misstänkta eller använder sin yrkesroll 
för att samla följare till sina sociala medier. 
 
Att vara polis ska inte vara en lekstuga utan är ett seriöst arbete som vi bör kunna 
respektera. Därför ser jag det som viktigt att det inte ska gå att använda deras 
yrkesroll på det sättet som de gör just nu. Det finns exempel på när poliser under sitt 
yrkesutövande filmar det som sker och sedan sprider det på sina sociala medier för 
att visa exempel på verkligheten eller vad det nu ska föreställa. 
 
Individualismen har gått på tok för långt när myndighetsutövare på riktigt anser att 
det här är något rimligt att göra. De representerar inte bara sin myndighet utan själva 
grunden för rättssystemet. Vi behöver en förändring på det här området. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att Avdelningen för särskilda 

utredningar får i uppdrag att utreda polismän som missbrukar sin 
yrkesroll på sociala medier.  

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2213: Tunna blå linjen borde bli tunnare 
Styrelsen tackar motionären för en intressant och aktuell motion. Motionen lyfter 
frågan om poliser som delar material från sitt jobb på sociala medier. Detta är ett 
ämne som diskuterats alltmer frekvent de senaste åren. 
 
Polisen jobbar med att reglera hur sociala medier används av enskilda poliser. Man 
får exempelvis inte klä sig i uniform i vilka sammanhang som helst, man får heller 
inte lämna ut uppgifter kring fall eller enskilda personer (i varken bild, tal, film eller 
text). I de fall som någon brutit mot reglerna har anmälan gjorts och granskats.  
 
Polisanställda kan och får liksom andra yrkesgrupper så som sjuksköterskor, läkare 
och lärare uttala sig om sin arbetsgivare, arbetssituation, miljö och sina uppgifter 
(generellt ej specifikt). Det är en del av meddelarfriheten. Att helt förbjuda olika 
yrkesgrupper att uttala sig i olika media är att kringskära yttrandefriheten, däremot så 
ser vi i styrelsen gärna att Polisen fortsätter jobba för att stärka medborgarnas 
förtroende för sig. Då behövs också att man använder sociala medier med förstånd 
som enskild anställd. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
 
Styrelsens föredragande: Therese Waller  
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Motion 2214: Vår arkitektur ska inte lämna en hemlös sur 
Ingen ska behöva vara hemlös, men fram tills att det kan bli verklighet så ska 
hemlösa åtminstone kunna ha någonstans att sova. Samhället ska inte exkludera 
någon genom att röja bort hemlösa från offentliga utrymmen, detta sopar bara 
hemlöshetsproblemet under mattan. Runt om i Sverige har det införts exkluderande 
arkitektur på offentliga utrymmen. Exkluderande arkitektur är exempelvis en bänk 
med extra armstöd som sitter i mitten för att förhindra hemlösa från att sova, eller 
högtalare på offentliga platser som regelbundet skickar ut störande ljud i samma 
syfte. Detta är inte lösningen till hemlösheten i våra städer och kommuner, det är 
viktigt att visa solidaritet med Sveriges hemlösa. 
 
Därför yrkar vi:  
Att  Socialdemokraterna verkar för en arkitektur som inte exkluderar eller 

försvårar situationen för hemlösa inom offentliga utrymmen. 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för en inkluderande arkitektur i offentliga 

utrymmen. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2214: Vår arkitektur ska inte lämna en hemlös sur 
SSU lyfter i denna motion en mycket angelägen fråga. Hemlöshet är den absolut 
yttersta formen av fattigdom och social utsatthet, och ingen ska behöva hamna där.  
 
Motionärerna beskriver hur en exkluderande och ovälkomnande arkitektur kan skapa 
problem för de hemlösa. Styrelsen förstår motionärens oro och vilja att verka för en 
mer inkluderande arkitektur. Men styrelsen anser att det är viktigare att arbeta för en 
väl fungerande och utbyggd generell välfärd, tillgängliga och billiga bostäder, 
boendestöd, rehabilitering och bra och nära vård för att på så sätt förebygga 
hemlöshet.  
 
Den socialdemokratiska regeringen har nyligen tagit fram en ny hemlöshetsstrategi 
för 2022–2026, som bland annat omfattar förebyggande arbete och åtgärder mot akut 
hemlöshet.  Orsakerna till hemlöshet kan variera och det är därför som det behövs 
olika former av insatser för att motverka den. Det krävs både individuellt inriktade 
insatser men också insatser på strukturell nivå, som till exempel på 
bostadsmarknaden. Här har vårt kommunala bostadsbolag Stångåstaden en viktig roll 
i arbetet med att motverka hemlöshet. Tillfälliga övernattningar på offentliga platser 
bör inte vara en lösning på problemet. Det är möjligheten till egen bostad som måste 
vara målet.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att  avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Tanja Mitic 
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Motion 2215: Inför statliga sparbanker 
Vi tror att vi alla kan enas om att ekonomisystemet är komplext och att ändringar i 
systemet är svåra och kostsamma att genomföra. Men i jämförelse med vad 
ekonomisystemets dagliga utformning orsakar är dessa ändringar nödvändiga. För 
som det är nu bidrar systemet till fortsatt klimatförstörelse och ökade ekonomiska 
klyftor både länder emellan och mellan folket inom nationsgränserna. Den här 
motionen syftar till att lösa om inte hela så en del av det sistnämnda problemet. 
Genom att ta tillbaka ett tidigare banksystem som skapade förbättringar i det lokala 
samhället. 
 
Vi pratar om de statliga sparbankerna. En sparbank är en bank där du som 
medborgare kan spara och låna pengar utav de andra som har skapat ett 
penningvärde i banken genom sparande. Du betalar av lånet med ränta som vilken 
annan bank som helst och när du gör det får de andra spararna(bankkunderna) på 
ökning på sina konton. Skillnaden mot vanlig bank är att ägaren är staten och att 
staten inte tar ut någon vinst. Utan vinsten går i stället till den kommun där banken 
är förlagd. På så sätt återges vinsten till de som har nyttjat banken och till de andra 
som bor i kommunen. Genom att kommunen sedan kan lägga pengarna på 
allmännyttan eller välfärden. 
 
Detta är bra utav flera anledningar. Det första och främsta argument är att det bidrar 
till att den rika eliten får det svårare att göra dubbel vinst på oss konsumenter. För 
om vi ska titta på hur bankerna fungerar nu så skapar banken nya pengar när du 
kommer och ska låna för att köpa en bil. Efter att du har köpt bilen betalar du 
tillbaka det du har lånat plus lite till och på så sätt har banken tjänat pengar på pengar 
som egentligen inte existerar vilket också är konstigt. Men det som är skummast är 
att ägaren till banken även skulle kunna vara ägare till bilåterförsäljaren. Om så skulle 
vara fallet har den som äger banken och bilfirman först tjänat pengar på att du har 
lånat och så har den tjänat pengar på att du har köpt en bil. Detta ökar så klart på 
samhällsklyftorna och är därför ett problem. Det sparbanken löser i det här fallet är 
att kapitalet från banken inte går till någons enskilda plånbok. Man skulle även lösa 
problemet med att banken verkar som pengarpress eftersom man lånar utav de värde 
som finns i banken. 
 
Dock så är inget system felfritt och sparbankerna försvann av en anledning och 
denna var just det att man var tvungen att ha pengar i banken att låna ut. Om det är 
rätt att gå tillbaka till exakt den modellen som var innan eller om man ska låta 
sparbanken fungera som de andra bankerna i det avseendet kan vi inte svara på. Men 
vi är fast övertygad om att det borde tittas närmare på så att man sedan kan ta fram 
en modern sparbank som löser en del av det system som spär på ojämlikheten. 
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Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna ska verka för att en utredning om etablering av en 

offentligt ägd sparbank på de orter där det inte finns någon sparbank 
etablerad. 

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den till 

nästa partikongress. 
 
SSU Linköping  
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Motionssvar 2215: Inför statliga sparbanker 
Fristående sparbanker finns i stora delar av Sverige. I övriga delar av Sverige verkar 
Swedbank, som även om den inte är en sparbank till del drivs med 
sparbanksvärderingarna som grund. Swedbanks dominerande ägare vid sidan av 
Folksam är de fristående sparbankerna samt sparbanksstiftelser. Sparbankerna har 
också samarbetsavtal med Swedbank. 
 
Till grund för sparbankernas verksamhet ligger sparbanksvärderingarna och tre 
grundläggande principer: 

• Den lokala geografiska marknaden och kunderna i fokus 
• Värnandet om långsiktighet och måttligt risktagande i alla finansiella beslut 
• En ägarform utan enskild vinstmaximerande huvudman, där överskottet 

återförs till bygden 
 
Eftersom en sparbank är en företagsform som inte har någon ägare och därför är det 
per definition inte möjligt att skapa några statliga sparbanker. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att  avslå motionen 
 
 
Styrelsens föredragande: Martin Tollén  
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Motion 2216: Ensamma äldre är i behov av en meningsfull 

vardag 
Det är ett välkänt problem att personalen inom vården har svårt att hinna med sitt 
arbete och ta hand om varje individ med den tid och omsorg som den äldre behöver. 
Den ordinarie personalen är i behov av avlastning för att hinna med arbetsuppgifter. 
Unga som är i behov av ett extrajobb kan därmed bidra med att umgås och stimulera 
de äldre, där det exempelvis kan handla om att spela spel, fika, högläsning, promenad 
mm. Att vara äldre idag innebär för många att de tillbringar mycket tid ensamma, 
vilket i sin tur leder till en ökad psykisk ohälsa. Det är dessutom många som inte får 
något besök från sina närstående. Där kan unga hjälpa de äldre med hjälp av social 
omsorg vilket i sin tur leder till att det psykiska välmåendet ökar. Genom att de unga 
både får in en fot på arbetsmarknaden och dessutom får erfarenhet av arbete inom 
vården ökar chanserna att de senare i livet väljer att fortsätta arbetet inom 
vården. Ung Omsorg är ett företag som arbetar med att anställa unga i syfte att de 
äldre ska få den social omsorg som ofta brister från den ordinarie personalen på 
grund av personalbrist. Grundarna såg att behovet fanns på grund av att många äldre 
inte har några anhöriga som kan komma och hälsa på vilket leder till att de äldre inte 
har någon att umgås med. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att liknande verksamhet som ung 

omsorg bedriver, införs i äldreomsorgen på äldreboenden och 
trygghetsboenden i Linköpings kommun.   

 
SSU Linköping  
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Motionssvar 2216: Ensamma äldre är i behov av en meningsfull 

vardag 
Styrelsen tackar motionären för en viktig och angelägen motion. Precis som 
motionären skriver har personalen inom äldreomsorgen mycket att göra. Här 
behöver det göras ett arbete med att höja grundbemanningen, men också se till att 
avlasta den ordinarie personalen från arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan 
göra, till exempel fritidsaktiviteter och städning.  
 
Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är ett växande problem. Här behöver 
politiken höja ambitionerna för att tillsammans med bland annat föreningslivet 
säkerställa att våra äldre inte lämnas ensamma. Under den senaste mandatperioden 
har vi socialdemokrater bland annat arbetat för att fler träffpunkter ska byggas, men 
dessvärre inte fått gehör från det borgerliga styret.  
Ung Omsorg och deras koncept är något som vi varit inne och tittat på och 
inspirerats av. Med en sådan satsning skulle vi både kunna ge den äldre det där lilla 
extra i vardagen, minska ensamheten och samtidigt få in fler unga i yrket. Att få in 
yngre i omsorgsyrken är avgörande för att vår äldreomsorg i framtiden ska kunna 
hålla god kvalitet och få personal att orka jobba kvar.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla motionen 
 
 
Styrelsens föredragande: Therese Waller   
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Motion 2217: Nya (sim)tag för ett jämlikt samhälle 
I grundskolan är det inom idrotten ett betygskrav att kunna simma 200 meter för att 
få godkänt i idrott. Detta krav existerar då kunskap i simning kan rädda sitt och 
andras liv. Men för tillfället blir möjligheten att lära sig simma en klassfråga, 
lektionerna och den utrustning som krävs för att delta på lektionen blir kostsamt. 
Eftersom kunskap i simning är livsavgörande samt ett krav för att få betyg i idrott 
bör simskola vara avgiftsfri. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för fyra terminers avgiftsfri simskola för alla 

barn.  
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress  
 
SSU Linköping  
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Motionssvar 2217: Nya (sim)tag för ett jämlikt samhälle 
I en motion föreslår SSU Linköping att Socialdemokraterna ska verka för fyra 
terminers avgiftsfri simskola för alla barn. Arbetarekommunens styrelse håller med 
motionärerna om att simkunnighet är en viktig fråga som inte får bli avhängig ett 
barns hemförhållanden. Det åligger skolan att anordna simundervisning inom ämnet 
idrott och hälsa i låg-, mellan- och högstadiet. Ändå är det ett återkommande 
problem att alla barn inte lär sig simma under skolgången. Anledningarna kan variera 
men ofta är det kopplat till att barnet kommit till Sverige under skoltiden och därmed 
inte hunnit lägga grunden för simkunnighet tidigare, eller att deltagande i 
simundervisningen försvårats av andra skäl.  
 
Ett komplement till skolans simundervisning är de simskolor som anordnas av 
föreningslivet, kommuner och företag. De kan förläggas på kvällar och helger, men 
också på olika lov.  Arbetarekommunens styrelse delar motionärernas bedömning att 
kostnaden kan vara ett hinder för vissa familjer att delta i simundervisningen och ser 
positivt på att införa kostnadsfri simskola, antingen genom egen verksamhet eller 
genom stöd till föreningsliv etc. Det bör dock göras med en viss grad av flexibilitet 
och inte låsas till just fyra terminer. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen:  
Att  avslå motionen 
 
 
Styrelsens föredragande: Elias Aguirre 
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Motion 2218: Ge gymnasieelever en dräglig arbetsmiljö! 
Det är allmän kännedom att skolan är en stor bidragande faktor till stress hos unga 
som 
studerar på gymnasiet. Inte bara på grund av prestationsångest utan även på grund av 
att skolarbetet förföljer eleverna konstant. Man förväntas kunna jobba med skolan 
dygnet runt och om man går en yrkesförberedande linje förväntas man både jobba 
och sköta skolan. OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) trädde i kraft år 2016. 
Det är en precisering av Arbetsmiljölagen och dess syfte är att “främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 
förhållanden i arbetsmiljön (Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4)”. 
 
I OSA skrivs det så här i kapitlet om arbete, arbetstider och dess kopplingar till 
stress: 
Exempel på förläggning av arbetstider som kan medföra risker för ohälsa är enligt OSA: 

• Skiftarbete 
• Arbete nattetid 
• Delade arbetspass 
• Stor omfattning av övertidsarbete 
• Långa arbetspass 
• Långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med 

förväntningar att vara ständigt nåbar 
 
Gymnasieskolan är slussen mellan skolan och arbetslivet men även slussen mellan 
ungdom och vuxenlivet. Den ska förbereda unga, inte pressa dem till den grad att de 
tar studenten med stressproblematik. Gymnasieelever, varav många är myndiga, bör 
ha lika mycket rätt till en dräglig arbetsplats som andra vuxna. Det bör även vara 
självklart att de ska ha rätt till en tydlig separation mellan skolan och privatlivet. I 
Arbetstidslagen (1982:673 utfärdad 1982-06-24) står det att ordinarie arbetstid inte 
får överskrida 40 timmar i veckan. Men gymnasiet har inga sådana bestämmelser. 
“Det är inte angivet i skollagstiftningen hur långa skoldagarna får vara i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Skolverket (2021-06-30)”. Detta inkluderar 
inte heller mängden läxor och inlämningsuppgifter som görs på fritiden och 
onekligen borde inkluderas i arbetsbördan. 
 
De som går gymnasiet som fyllt 18 har rätt att rösta, ta körkort och teckna 
kommunala anställningskontrakt. Den som får sitt första deltidsjobb börjar betala 
skatt och bidrar till samhället precis som alla andra. Men gymnasieelever har tydligen 
inte rätt till en dräglig arbetsplats. Det borde ändras. 
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Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att gymnasiestudier och gymnasieelevers 

skolmiljö skall anpassas efter OSA (AFS 2015:4) med hänsyn till 
riskfaktorerna för stress i relation till arbetstid och arbetsbörda. 

 
Att  Socialdemokraterna verkar för att den gränsen skall ta hänsyn till 

skolarbete som utförs utanför skoltid. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen.  
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2218: Ge gymnasieelever en dräglig arbetsmiljö! 
Styrelsen tackar för en viktig och aktuell motion. Det är bra att motionären tar upp 
den här frågan. Vi vet att många ungdomar upplever stor stress och också att den till 
stora delar är kopplad till skolan. Skolan är Sveriges största arbetsplats och därför är 
det dessutom många som berörs.  
 
Ansvaret för arbetsmiljön ligger på huvudmannen, det vill säga kommunen eller den 
enskilda skolan. Arbetsmiljöansvaret innefattar både undervisningstid och eget arbete 
utanför skoltid. Gymnasieförordningen 3 kap - lärotider reglerar läsårets utläggning, i 
kombination med skollagen 16 kap 13-18§§ som reglerar garanterade 
undervisningstimmar för heltidsstudier. Det är riktmärket tillsammans med 
arbetsmiljölagen.  
 
Olika skolor och elever på olika program upplever det här mycket olika. 
Skolinspektionen har inte tillsyn av elevernas arbetsbelastning men däremot av hur 
skolan tar hand om de konsekvenser som en hög arbetsbelastning kan ge enskilda 
elever. Det undantar inte ansvaret. Fördelningen av prov med mera är ofta ojämnt 
fördelad och leder till onödig stress.  
 
Att likställa arbete med skola är en viktig princip för oss och skolans elever ska inte 
acceptera sämre förutsättningar än arbetslivet. Där har vi mycket att arbeta med.  
 
OSA gäller inte elever idag, elever och huvudman har inget anställningsförhållanden 
till varandra. Däremot kan vi bara se fördelar med att social och organisatorisk 
arbetsmiljö även ska gälla elever. Det ska gälla såväl undervisningstid som eget 
arbete.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla motionen 
 
 
Styrelsens föredragande: Lotta Bäckman  
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Motion 2219: Våld i nära relationer 
Våld i nära relationer är ett växande problem i Sverige, inte minst under pandemi. 
Individer som lever under dessa förhållanden har svårt att ta sig ifrån de, inte minst 
om det sker i hemmet. Våldet sopas ofta under mattan och vardagslivet fortsätter 
som om inget skett. Steget att lämna dessa destruktiva relationer kan bli svårt då 
individen som utsätts kan vara ekonomiskt beroende av personen som psykiskt eller 
fysiskt misshandlar hen. Detta förtryck kan bestå av våldsamma handlingar, 
hedersförtryck eller diskriminering av deras identitet (könsidentitet eller sexuell 
läggning). Samhället måste därför ge dessa individer alla förutsättningar de kan för att 
bekämpa våld i nära relationer.  
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för en statlig utredning om hur akut 

boende, stödboende, ekonomiskt stöd, och vård kan garanteras till 
individer som lever med våld i nära relationer.  

  
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping  
 
 
  



 

 44(52) 

 

Motionssvar 2219: Våld i nära relationer 
Styrelsen tackar för att motionärerna lyfter det enorma problemet med våld i nära 
relationer. Vi delar helt och hållet bilden av att samhället måste agera för att stoppa 
våldet med förebyggande insatser men också genom att ge bättre hjälp till de 
individer som blir utsatta. Vi är därför glada att vi nu tillsammans med Moderaterna 
ska lägga fokus på arbetet mot våld i nära relationer och minska hedersproblematiken 
som finns i Linköping. Vi socialdemokrater gick också till val på att öronmärka 
bostäder för våldsutsatta individer genom akutboenden och permanenta 
bostadskontrakt. Tillsammans måste vi arbeta för att göra verklighet av det vallöftet.  
 
Styrelsen ställer sig positiva till andemeningen i motionen men vill också skicka med 
att statliga utredningar inte är den enda vägen för att förändra samhället. Frågan har 
redan utretts och nu behöver fokus i stället ligga på att genomföra de reformer som 
tidigare utredningar kommit fram till. Risken med ytterligare en utredning är att 
frågan utreds men inte går vidare till att bli verklighet om den sittande regeringen inte 
väljer att prioritera frågan i lagstiftningen eller genom att ändra budgeten. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att avslå motionen i sin helhet  
 
 
Styrelsens föredragande: Erica Nådin  
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Motion 2220: Sluta var ett svin, ge oss garantin 
Den höga bostadsbristen försvårar möjligheten för studenter att studera i andra 
kommuner än den de kommer ifrån. Många studenter lyckas inte hitta en bostad 
innan studierna börjar vilket leder till att studenterna tvingas leta efter andra 
alternativ såsom hotell, motell eller bo hos en kompis tills de hittar en bostad. I 
Eskilstuna har kommunen funnit en lösning, där de har bostadsgaranti för alla 
studenter från annan ort som studerar vid Mälardalens Universitet i Eskilstuna. För 
att inte studenter ska behöva bo på hotell första veckorna bör Eskilstunamodellen 
införas i alla universitetsstäder.  
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för ett riktat investeringsstöd för 

byggnation av studentbostäder för att möjliggöra bostadsgarantin för 
vuxen-studerande.  

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress.  
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2220: Sluta var ett svin, ge oss garantin 
En trygg bostadssituation är en viktig del av lyckade studier. Det är viktigt att inte 
behöva flytta runt på grund av korta hyreskontrakt eller på grund av orimliga hyror 
när man studerar. I Linköping har investeringsstödet för studentbostäder varit en 
god drivkraft för att få fler studentbostäder. Detta har lett till att Linköping inte 
längre befinner sig på den rödmarkerade delen av listan för universitetsstäder med 
bostadsbrist. Det finns också en detaljplan för en stor utbyggnation av 
studentbostäder inom Campusområdet. I inledningen av en termin kan det idag vara 
ett par veckors väntan på en studentbostad men sedan finns det gott om vakanser 
under terminerna, i detta nu finns bara inom det kommunala bostadsbolaget 26 
lediga studentlägenheter.  
 
När universiteten utvidgar antalet platser på utbildningarna behöver detta också 
synas i utbyggnationen av studentbostäder. Risken blir annars att de små lägenheter 
som finns i det ordinarie beståndet sugs upp av studenter utifrån och försvårar för de 
ungdomar som inte läser vidare att få tillgång till ett eget boende. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att avslå motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Mari Hultgren  



 

 47(52) 

 

Motion 2221: Utrota extrem fattigdom, på riktigt 
Det vanligaste internationellt standardiserade måttet för att mäta fattigdom utgår från 
Världsbankens gräns för extrem fattigdom, som för mindre utvecklade länder ligger 
på 1,9 “PPP-dollar” per dag. Beloppet motsvarar det man kan köpa för 1,9 dollar i 
USA. Ett extremt lågt mått, som överhuvudtaget inte utgår från verkligheten. Att 
mäta fattigdom utifrån detta säger egentligen mycket lite. 
 
Det är ofta man hör att den globala kapitalismen har lett till “tidigare aldrig sedda 
minskningar av den globala extrema fattigdomen”. Ett argument som är en 
grundpelare i den av den globala högern hopkokade berättelse om 
globalkapitalismens förträfflighet, och i försvaret av en fortsatt exploatering av den 
globala underklassen. 
 
Hur man mäter fattigdom har stor betydelse för de globala prioriteringarna och 
resursfördelningen, och dagens mål uppsatta av såväl Sverige, EU och FN är som ett 
resultat av denna alldeles för låga gräns ej tillräckligt ambitiösa. Den globala 
fattigdomen är utbredd, och den minskning som skett under de senaste 20 åren har 
endast skett i Kina (visserligen delvist till följd av marknadisering, men även stora 
offentliga investeringar) med marginella minskningar i resten av världen. Det duger 
inte. 
 
Socialdemokratin och Sverige har länge varit föregångsländer i biståndspolitiken och 
för internationell jämlikhet.  
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att de internationellt standardiserade 

gränserna för vad som innebär extrem fattigdom höjs avsevärt utifrån 
faktiskt verklighetsbaserade faktorer. 

 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
 
  



 

 48(52) 

 

Motionssvar 2221: Utrota extrem fattigdom, på riktigt 
Styrelsen tackar motionärerna för en motion inom ett väldigt viktigt område. Att 
utrota fattigdom är centralt i en socialdemokratisk ideologi. Därför har vi ständigt 
försvarat vårt 1%-mål för bistånd till fattigare delar av världen. Att mäta fattigdom är 
dock inte helt enkelt. PPP-dollar är endast ett av flera använda mått då fattigdom 
mäts och sätts av Världsbanken. Enligt denna går fattigdomsgränsen sedan 2015 vid 
1,90 "PPP-dollar" per dag. PPP står för Purchasing Power Parities, köpkraftsparitet, 
och innebär att man tar hänsyn till prisnivån i ett land. Beloppet motsvarar det man 
kan köpa för 1,90 amerikanska dollar i USA. EU har ett annat mått och talar istället 
om Risk of poverty. Enligt EU:s statistikbyrå Eurostats definition går 
fattigdomsgränsen i ett medlemsland vid 60 % av medianinkomsten efter skatt 
inklusive sociala transfereringar. Under den gränsen anses det svårt att deltaga fullt ut 
i samhället och man riskerar att hamna i socialt utanförskap.  
  
Fattigdom har så många ansikten: det handlar bland annat om tillgång till utbildning, 
hälsovård, bostad, demokratiska fri- och rättigheter, skydd mot exploatering, god 
livsmiljö, mat mm. De mått som finns, oavsett vilket, har svårt att fånga upp helheten 
utan fokuserar mest på ekonomi.  
 
Styrelsen delar såklart motionärernas andemening med motionen. Som 
socialdemokrater ska vi alltid verka för att få bort fattigdomen, men vi ser inte att 
detta är rätt steg. Fattigdom möts på olika sätt och att ändra gränsen skulle leda till att 
alla tidigare mätningar och jämförelser skulle bli irrelevant, utan att ta oss närmare 
målet att utrota fattigdomen.  
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen:  
Att avslå motionen 
 
 
Styrelsens föredragande: Niklas Nåbo 
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Motion 2222: Flygspöket 
Socialdemokratin är en rörelse som ska kämpa för den gröna utvecklingen och 
reformeringen av systemet för att nå ett hållbart samhälle. Idag existerar regleringar 
på EU-nivå som skapar incitament för så kallade spökflyg. Flygbolag utnyttjar sina 
slottider oavsett om det finns resenärer i flygplanet eller ej för att fortsatt kunna 
använda tillståndet, vilket leder till ett ökat utsläpp. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att förhindra incitament till spökflyg 

genom en reformering av flygtillståndsregler på EU-nivå. 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att förhindra incitament till spökflyg 

genom en reformering av flygtillståndsregler i Sverige. 
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress 
 
SSU Linköping  
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Motionssvar 2222: Flygspöket 
Motionären tar upp ett viktigt ämne som den nytillträdda regeringen verkar helt 
glömt bort, vår miljö. Det verkar vara ett tankefel med slottider som används även 
om flygplanet är tomt, det gynnar verkligen inte vår miljö. Under pandemin införde 
EU regler om undantag där flygbolagen inte var tvungna att fylla minst 80% av sina 
tilldelade start- och landningstider vid EU:s flygplatser för att få behålla dem. Det 
låter rimligt att helt slopa dessa miljövidriga regler inom EU.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att bifalla av motionen i sin helhet 
 
 
Styrelsens föredragande: Anders Berg 
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Motion 2223: Förbjud manlig omskärelse 
Enligt religionsfrihetslagen i Sverige så har alla rätt att utöva sin religion, men när det 
kommer till manlig omskärelse av småpojkar är det inte längre en frihet. Operationen 
görs när barnet är ungefär ett år gammalt, vilket innebär att barnet inte kan 
bestämma över sin egen kropp. Dessutom utförs operationen ibland av icke 
legitimerade läkare som utsätter barnet för fara. Att förbjuda denna företeelse kan 
öka friheten och jämställdheten mellan män och kvinnor i samhället. Vi måste 
försvara pojkars rätt att bestämma över sina egna kroppar. 
 
Därför yrkar vi: 
Att  Socialdemokraterna verkar för att förbjuda omskärelse av pojkar under 

15 år med undantag för medicinska skäl.  
 
Att  Socialdemokraterna antar motionen som sin egen och skickar den 

vidare till nästa partikongress. 
 
SSU Linköping 
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Motionssvar 2223: Förbjud manlig omskärelse 
Styrelsen tackar för en intressant motion. Manlig omskärelse förekommer i stora 
delar av världen. Det görs av religiösa, kulturella, sociala och medicinska skäl. För 
judar, muslimer och i vissa kristna traditioner är manlig omskärelse en del av den 
religiösa seden. Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan 
medföra en positiv aspekt samhörighet och identitetsskapande. 
 
Religionsfriheten är en grundlagsskyddad opinionsfrihet. Ett förbud mot manlig 
omskärelse i Sverige skulle i praktiken innebära ett hinder för människor att kunna 
leva som judar eller muslimer. Många är kritiska till att små pojkar omskärs eftersom 
de är för små för att förstå vad det innebär och att de inte kan ge sitt samtycke. 
 
Det finns en lag (Lag 2001:499) som infördes 1/7 2013. Den gäller kirurgiskt ingrepp 
och lagen ska tillämpas på omskärelse av pojkar upp till 18 års ålder. Begäran ska 
göras av vårdnadshavare/vårdnadshavarna. Små barn får bara omskäras av läkare, 
sjuksköterska eller någon som har särskilt tillstånd att utföra ingreppet. Enligt lag ska 
den som omskärs få bedövning. 
 
Omskärelse strider inte mot FN:s konvention om barns rättigheter. Konventionen 
ställer krav på att se till barnets bästa vid alla åtgärder som rör barn. Barnets bästa 
måste vara att ingreppet utförs på rätt sätt under medicinskt betryggande sätt. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar styrelsen: 
Att avslå motionen  
 
 
Styrelsens föredragande: Kerstin Johnsson 
 


