
 
 

 

 

Inkomna motioner till partikongressen 
 

Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 

1.Allt blir inte som man tänker sig 
1992 genomfördes friskolereformen med löften om att öka valfriheten, kvaliteten och 
variationen, emedan variationen och valfriheten eventuellt har ökat har det skett på bekostnad av 
kvalitet, rättssäkerhet och sammanhållning.  

Friskolereformen har splittrat samhället. Den har ökat segregationen, gjort det möjligt för 
skattepengar att hamna i privata fickor, skapat en marknad med våra barn som insats och rivit 
upp hål i kommunala budgetar. Friskolor har lägre lärartäthet, lägre löner och driver på 
betygsinflationen.  

Därutöver kan de över en natt lämna elever åt sitt öde när de inte finner det lönsamt att driva 
skola längre. De nackdelar friskolorna har fört med sig är allvarliga och överstiger vida eventuella 
fördelar, vilket har bidragit till ett skolsystem som inte bygger Sverige starkare utan som istället 
splittrar och försvagar samhället. 

Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och enligt lagen ska ett aktiebolag gå med vinst, och 
betala ut vinstutdelning till sina ägare. Därav anser s-kvinnor att de diskvalificerar sig i att få driva 
skolor. 

S-kvinnor i Helsingborg yrkar:  

Att  vinstdrivande bolag inte längre ska få driva skolor i Sverige 

Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 
den till partikongressen. 

 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 

2. Skärp den svenska sexköpslagen 
Den svenska sexköpslagen har sedan sitt införande 1 januari 1999 varit mycket framgångsrik och 
haft inverkan på flera andra länders sätt att motarbeta prostitution. Genom att straffa förövaren 
och skydda brottsoffret har det skickat tydliga signaler från samhället att det är brottsligt och att 
det inte går att köpa samtycke. 
Som ett feministiskt parti har Socialdemokraterna ett ansvar att fullfölja skyddandet av kvinnors 
säkerhet och trygghet, och i dagsläget brister sexköpslagen på flera punkter och behöver därför 
stärkas. 
Vi ska komma ihåg att när sexköpslagen infördes var internet outvecklat, vi levde i en helt annan 
tid med helt andra förutsättningar. I dag har vi ett globalt kommunikationssamhälle som 
utvecklas snabbt, med nya utmaningar. Information når fler snabbare, den når fler yngre än 
tidigare. För att hänga med i utvecklingen behöver lagstiftningen stärkas på flera plan.  

1. Den som fastnat i prostitution ska ges brottsofferstatus. Att köpa någon annans kropp 
för sina egna behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett 
övergrepp. Om personen som köper sex utför ett brott, bör den som utsätts för brottet 
självklart ses som brottsoffer. Det har varit vår utgångspunkt redan från början. Utan det 
blir lagen otillräcklig. 
 

2. Stöd för brottsoffer måste förbättras. Den som fastnat i prostitution behöver samhället 
stöd, skydd och vård, för att få tillbaka makten över sitt liv. Det här stödet är i dag 
minimalt, ofta obefintligt. Det hänger givetvis ihop med att den som utsätts inte ens har 
brottsofferstatus. Detta är personer som utsatts för ibland hundratals eller tusentals 
sexualbrott. Det här är oerhört utsatta personer som ofta helt glöms bort. Det är ovärdigt 
ett välfärdssamhälle – trygghet måste gälla alla. 
 

3. Sexköp ska alltid ge frihetsberövande straff. Brott mot sexköpslagen ger i dag böter eller 
max ett års fängelse. I princip inga sexköp leder till frihetsberövande straff, väldigt få 
lagförs ens. Det beror delvis på den låga straffskalan – brotten ses inte som tillräckligt 
allvarliga för att lägga mer resurser på. Skärpta straff är också en viktig signal till 
sexköpare – straffen ska vara kännbara, ge konsekvenser, signalera allvaret i brottet. Det 
gör det inte i dag, därför bör brotten alltid ge frihetsberövande straff. 
 

4. Sexköp ska alltid ses som ett sexuellt övergrepp. I Sverige har vi en stärkt sexualbrottslag 
som förtydligar att gränsen för övergrepp/våldtäkt går vid frivillighet (samtycke). Vår 
utgångspunkt är att väldigt få (om någon) som säljer sex kan sägas göra det helt frivilligt. 
Det finns alltid en maktobalans, vi kan aldrig säga att detta rör sig om helt fri vilja. Därför 
kan vi inte heller tala om någon form av samtycke. Det handlar ofta om tvång och total 
ofrivillighet, i allra mildaste grad om att ”utnyttja ett offers särskilt utsatta situation”, som 



 
 

regeringen också omnämner för vilket en person ska kunna dömas för våldtäkt. Den som 
är skyldig till sexköp bör därför även utredas för våldtäkt. I dag prövas brotten sällan så, 
men med en ny samtyckeslag på plats är det högst rimligt. 
 

5. Föräldrar som köper sex ska orosanmälas till socialtjänsten. I Umeå jobbar redan polisen 
på det här sättet för att se till barns bästa. Sexköp är övergrepp. I andra fall av brottslighet 
där våld förekommer är det en självklarhet att orosanmälan ska skrivas. När en person 
köper sex har personen medvetet gjort sig skyldig till ett planerat övergrepp. Föräldrar 
med den typen av bristande självinsikt eller empati kan eventuellt vara en fara för sina 
barn och bör därför utredas.  

 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna verkar för att den som fastnat i prostitution ska ges 

brottsofferstatus. 
Att Socialdemokraterna verkar för att stöd för brottsoffer måste förbättras. 
Att Socialdemokraterna verkar för att sexköp alltid ska ge frihetsberövande straff. 
Att Socialdemokraterna verkar för att sexköp alltid ska ses som ett sexuellt övergrepp. 
Att Socialdemokraterna verkar för att sexköpande föräldrar ska orosanmälan till 

socialtjänsten. 
Att Socialdemokraterna verkar för att befintlig lagstiftning som oaktsam våldtäkt ska 

utredas om det kan användas som straff i dagens sexköpslagstiftning. 
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 
3. Kvinnors pensioner  
Trots att Sverige betraktas som ett av världens mest jämställda länder är kvinnor inte ekonomiskt 
jämställda med män.  
Lönegapet mellan kvinnor och män är idag drygt 10 procent. Att betydligt fler kvinnor än män 
arbetar deltid och att kvinnor tar ut längre föräldraledighet och fler vab-dagar leder dock till att 
inkomstklyftan, och därefter pensionsgapet, är betydligt större. Pensionsgapet mellan kvinnor och 
män är idag ca 30 procent. I reda pengar handlar det om 6 500 kr/månad i genomsnittlig 
pensionsskillnad. 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat om viktiga åtgärder som höjd 
garantipension och höjt bostadstillägg för att stärka grundskyddet för de ekonomiskt mest utsatta 
pensionärerna.  
För att minska pensionsgapet krävs det dock också åtgärder för höjd inkomstpensionen och 
uppvärdering av kvinnors arbete. Mer pengar måste komma in i pensionssystemet. Först då kan 
vi nå jämställda pensioner. 
Tjänstepensionen är viktig för den totala pensionen. Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension, 
men däremot skiljer det sig åt från vilken ålder arbetsgivare börjar betala in till tjänstepension. 
Det riskerar att förstärka skillnader i den slutliga pensionen, där de som går ut tidigt i arbetslivet 
missgynnas. 
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna verkar för att pensionssystemet ses över i sin helhet utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 
Att  Socialdemokraterna verkar för att pensionsavgiften höjs till 18,5 %. 
Att Socialdemokraterna verkar för att garantipensionen höjs.  
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
4. En trygg och välfungerande sjukförsäkring 
Inkomsttrygghet är en grundstomme i socialdemokratisk välfärdspolitik, men det är en trygghet 
som urholkats rejält sedan rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäkringen 2008.  
Andelen personer som får avslag på sin sjukpenning har ökat kraftigt de senaste åren. När rätten 
till sjukpenning prövas vid sjukdag 180 får idag 25 procent avslag. 
 
Gamla klassorättvisor återskapas och förstärks när människor som blivit för sjuka för att kunna 
arbeta inte längre får den ekonomiska trygghet de har rätt till utan istället tvingas förlita sig på 
anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer.  
 
En välfungerande sjukförsäkring är också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor har ett högre 
ohälsotal än män och är sjukskrivna i större omfattning och därmed mer beroende av en trygg 
och välfungerande sjukförsäkring.  
 
Under 2020 presenterades två statliga utredningar – ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering” (SOU 2020:6) och ”En sjukförsäkring anpassad efter individen” (SOU 
2020:26) – med förslag på en mer mänsklig sjukförsäkring i form av ökad flexibilitet, ”mjukare” 
tidsgränser, stärkt rätt till rehabilitering och ökad trygghet för behovsanställda och 
deltidssjukskrivna. 
 
Det är dags att återupprätta förtroendet för den generella välfärdspolitiken i allmänhet och 
sjukförsäkringen i synnerhet.  
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna verkar för att sjukförsäkringen åter bli en försäkring som 

garanterar den som drabbas av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd och att 
inkomsttaket höjs så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av 
sin inkomsts från försäkringen. 

Att Socialdemokraterna verkar för att sjukersättningen (tidigare förtidspension) höjs 
och kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer rimliga så att långtidssjuka 
garanteras ekonomisk trygghet.  

Att Socialdemokraterna verkar för att rätten till sjukersättning förlängas så att alla har 
möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.  

Att Socialdemokraterna verkar för att målstyrningen av Försäkringskassan förändras så 
att fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.  

Att Socialdemokraterna verkar för att karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och 
att sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.  

 



 
 
 
Att Socialdemokraterna, utöver ovanstående att-satser, verkar för att utredningarnas 

förslag blir verklighet. 
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att avslå motionen och inte anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
 
5. Skolans datorer ska inte tillhandahålla filmade sexuella övergrepp 
Porrkonsumtionen ökar bland män och pojkar, debutåldern för porrtittandet är cirka 12 år. Enligt 
Folkhälsomyndigheten porrsurfar fyra av tio killar under 18 år dagligen och en av sju säger att de 
inte kan styra över sin porrkonsumtion. 
 
Det är dags att den svenska offentliga sektorn hänger med i utvecklingen på the world wide web. 
Porrfilter är en kontroversiell fråga för många vilket egentligen är motsägelsefullt eftersom de 
flesta skulle tycka att porrtidningar i skolbiblioteket eller porrfilmer på informationsskärmen i 
skolkafeterian vore helt absurt.  
 
I februari meddelade regeringen genom utbildningsminister Anna Ekström att en utredning ska 
startas för tryggare skolmiljö och bättre studiero. Det var ett välkomnat besked, men 
Socialdemokraterna behöver driva frågan för att en nationell plan tas fram för porrfilter i 
offentligt finansierade verksamheter som skola och förskola.  
 
En majoritet av svenska folket är överens – barn bör inte exponeras för pornografi på internet, 
inte utsättas för saker de inte är mogna att hantera och förstå. Allt yngre barn i Sverige i dag får se 
grov pornografi som ofta innehåller våld, övergrepp, förnedring och exploatering. De ser saker 
de inte borde se och för få vuxna pratar med dem om det. Det påverkar deras syn på sex och 
sexualitet negativt. 
 
Barn och unga får inte tillräckligt mycket eller fullgod sex- och samlevnadsundervisning, den 
saknar ofta resonerande samtal om sexualitet, identitet, samtycke och relationer som unga 
behöver lära sig när de ska utforska sin sexualitet. Det behövs tydliga riktlinjer för 
sexualundervisningen i läroplanen. Först då blir uppdraget genomförbart för lärare och 
pedagoger. Ett kritiskt förhållningssätt till våldspornografi måste vara en uttalad del i en ny 
förstärkt sex- och samlevnadsundervisning. 
 
Den som vill kan alltid leta fram en rapport eller studie som stöder just deras ställningstagande. 
Vi har svårt att förstå det aktiva beslutet att arbeta mot porrfilter bara för att det behövs mer. Vad 
är syftet? Och hur ska vi då göra med andra filter? 
 
Vi vill inte välja verktyg, vi vill använda alla verktyg. Det är vårt ansvar att skapa trygga 
uppväxtmiljöer och skydda barn från det de inte är mogna att hantera eller kan ta skada av. Det är 
helt rimligt att de riktlinjer vi har för alla andra delar av samhället även ska gälla på internet, det är 
vårt vuxenansvar. 
 
 



 
 
 
 
Vi/S-kvinnor yrkar: 
 
Att Socialdemokraterna verkar för att lagstiftningen uppdateras så att porrfilter kan 

införas i offentligt finansierade verksamheter 
Att Socialdemokraterna verkar för att sexualundervisningen uppdateras med 

porrkritiska samtal och en utvecklad normkritisk undervisning som ger barn 
möjlighet att på ett säkert sätt utveckla och utforska sin sexualitet 

Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 
den till partikongressen. 

 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
 
6. Tidsplan för individuell föräldraförsäkring  
Det råder stor politisk enighet om att en individualiserad föräldraförsäkring, där dagar inte kan 
överlåtas till den andra vårdnadshavaren, är den enskilt viktigaste reformen för att Sverige ska nå 
målet om ett jämställt familjeliv och därmed ett jämställt arbetsliv. 
 
Socialdemokraterna har tagit flera viktiga steg mot en individualiserad föräldraförsäkring. På 
partikongress 2015 beslutades att Socialdemokraternas mål är att Sverige på sikt ska få en 
individualiserad föräldraförsäkring. På kongressen 2017 beslutades att ytterligare steg mot en 
jämställd föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod och att en tidsplan för när 
föräldraförsäkringen ska vara helt individualiserad ska tas fram. 
 
I slutet av 2017 presenterades också en utredning om en modern föräldraförsäkring, där ett av 
huvudförslagen var fler reserverade månader. 
 
Trots Socialdemokraternas mål och utredningens förslag har inga ytterligare steg hittills tagits 
under denna mandatperiod. Socialdemokraterna har inte heller, som beslutat, tagit fram en 
tidplan för när föräldraförsäkringen ska vara helt individuell. 
 
För att ge kvinnor samma möjligheter som män på arbetsmarknaden, för att stärka mäns 
rättigheter och möjligheter som pappor och för att stärka barns rätt till båda sina föräldrar måste 
vi nu ta nästa steg mot en helt individualiserad föräldraförsäkring.  
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna under innevarande mandatperiod sätter upp en tydlig tidsplan 

för hur och när målet om en individualiserad föräldraförsäkring ska nås. 
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 

7. Mäns våld mot kvinnor  
Mäns våld mot kvinnor är ett av vårt samhälles största problem och bestående kriser. Våldet mot 
kvinnor är normaliserat till den grad att en kvinna mördas av sin partner var tredje vecka, det 
mest utsatta stället för en kvinna är i sitt hem och kvinnor är rädda för att röra sig fritt – och det 
görs från samhällets sida alldeles för lite insatser för att stävja våldet och förebygga det.  
 
Att mäns våld mot kvinnor blivit ett politiskt slagträ för konservativa partier är inte heller något 
som undgått någon. De som vill förebygga våldet hävdar att fler kameror på stan, mer 
trygghetspoliser och utvisningsbeslut för alla invandrare är lösningen. Hur ska någon av dessa 
åtgärder hjälpa kvinnor i hemmet? 
 
I en granskning av Aftonbladet kunde vi läsa om över 800 gömda kvinnor som lever i ett 
skräckvälde med anledning av sina tidigare partners. Männen – som får röra sig fritt, ägnar 
mycket av sin vakna tid för att göra livet för dessa kvinnor till ett helvete. Kvinnorna – som får 
gömma sig, byta personnummer, placera om barnen i nya skolor, flytta ständigt, inte kan skaffa 
jobb, inte kan uppsöka vård tryggt, inte kan ha ett normalt liv – blir svikna av samhället.  
 
I en tid där gängkriminalitet är ständigt prioriterat av partiet vill vi nu lyfta den största krisen och 
se en handlingsplan från partiets sida hur vi långsiktigt men också kortsiktigt förändrar samhällets 
insatser mot mäns våld mot kvinnor. Nya pojkar föds ständigt, och dessa behöver kraftigt 
förändrade normer och insatser som gör dem till annat än förövare i vuxen ålder. ”Många 
kvinnor känner en kvinna som blivit våldtagen, få män känner en våldtäktsman” säger mycket om 
hur utbrett problemet är, och vi behöver göra något åt det nu.  
 
Det finns flera åtgärder som får effekt om de införs. 
 
Vi/S-kvinnor yrkar: 
 
Att Socialdemokraterna verkar för att IOP (Idéburet offentligt partnerskap) ska bli 

norm i kommuners samarbeten mellan myndigheter och idéburna kvinnojourers 
verksamhet för att stärka samarbetet och på sikt även kvinnojourernas varande i 
kommunerna. 

Att Socialdemokraterna verkar för att straffskalorna för mäns våld mot kvinnor ses 
över och utökas till att stå i proportion till handlingen. 

Att Socialdemokraterna verkar för att tillämpningen av befintlig lagstiftning kartläggs 
på nationell nivå för att se huruvida befintlig lagstiftning används och hur effektiv 
den är.  



 
 
Att Socialdemokraterna verkar för att samarbetet mellan polis och kommunala 

hyresvärdar ses över för att grannsamverkan ska förstärkas och våld i hemmet ska 
identifieras lättare. 

Att Socialdemokraterna verkar för att straffskalan och repressalierna för kontaktförbud 
ses över och stärks för att personer som söker skydd ska känna sig trygga när 
förövaren bryter mot kontaktförbudet.  

Att Socialdemokraterna verkar för att kunskapen om mäns våld mot kvinnor 
implementeras i samhällskunskapen och naturvetenskapen i 
gymnasieundervisningen som en del av läroplanen för att skapa en ny norm kring 
att prata om patriarkala strukturer.  

Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 
den till partikongressen. 

 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
8. Motverka ålderism 
Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, dvs. 65 
år eller mer. Inför valet 2018 var dock få av riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. 
Efter valet blev de än färre. Socialdemokraterna har bara en person över 65 år i riksdagen. Med S 
100 mandat blir det exakt 1 procent. Representationen är bättre i kommuner och regioner, men 
överlag är personer över 65 år underrepresenterade.  
 
Socialdemokraterna har som ambition att 25 procent av partiets riksdagsledamöter ska vara under 
35 år. Detta är bra, men får inte ske på bekostnad av äldre kandidater. 
 
I samhället råder en i allmänhet negativ syn på åldrande och äldre människor, som lätt tar sig 
uttryck i att äldre blir förminskade, osynliga, förlöjligade eller ojämlikt behandlade. Det är dags 
för Socialdemokraterna att se och motverka sådana nedvärderande och diskriminerande attityder, 
s k ålderism, både i det egna partiet och i samhället.  
 
I och med att människor är friskare och lever längre, blir de äldre fler och utgör en allt större 
andel av befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska representation – i beslutande 
församlingar, nämnder och utskott.  
 
Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och pensionärsinflytande i 
politiken och föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och regioner att inrätta 
pensionärsråd liksom att pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är gott och väl, men 
äldres deltagande handlar inte bara om att delta i olika råd i äldrefrågor eller bidra med äldres 
intresseperspektiv på olika frågor.  
 
En jämlik representation är en fråga om demokratiska rättigheter för den enskilde och om att 
säkra god kompetens och omdöme i våra beslutande församlingar. Äldre människors 
kompetenser och erfarenheter från ett långt liv behöver bättre tas till vara.  
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna verkar för att i kommande val ge äldre skälig representation i 

riksdag, kommuner och regioner, samt 
Att Socialdemokraterna i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och 

aktivt motverkar uttryck för nedvärderande, diskriminerande eller osynliggörande 
attityder mot äldre, s k ålderism. 

Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 
den till partikongressen. 

 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
9. Högre ersättning och lägre skatt och för personer som uppbär 
sjukersättning 
Personer med sjukersättning är en mycket utsatt grupp som lever med knappa ekonomiska 
marginaler. 
Att drabbas av sjukdom som bedöms vara livslång och leder till att det inte är möjligt att 
förvärvsarbeta är ett trauma. Ofta innebär det många besök inom sjukvården, sjukresor och 
läkemedel vilket blir kostsamt, trots det skyddsnät vi har med högkostnadskort. Sjukersättningen 
är 64,7 procent av tidigare lön. Taket för sjukersättningen är 19 127 kronor, som lägst är 
ersättningen 9 972 kronor brutto/månad för personer som fyllt 30 år. För de som inte fyllt 21 år 
är ersättningen som lägst 8 790 kronor. De flesta som får sjukersättning är kvinnor och det är 
ofta psykisk ohälsa och förslitningsskador som orsakar deras sjukdom.  
 
Vid beräkningar av pensionsgrundande inkomst används ett förhöjt prisbasbelopp. Sjukpenning 
beräknas utifrån den beräknade årsinkomsten. När det gäller uppräkningen av sjukersättningen så 
följer den inte alls löneutvecklingen utan enbart den allmänna prisutvecklingen som inte avspeglar 
fullt ut de skillnader i kostnadsutveckling den enskilde har för sin försörjning år från år. Personer 
med sjukersättning har således halkat efter ekonomiskt under många år. 
 
För att få bättre rättvisa och minskade klyftor mellan ålderspension och sjukersättning bör en 
ändring av följsamheten för sjukersättning i den årliga uppräkningen komma till stånd och 
uppräknas på samma sätt som ålderspension. 
 
De låga ersättningsnivåerna har gjort att vi idag har en grupp som i många avseende kan beräknas 
som fattiga och bara har råd med det allra nödvändigaste. Personer med sjukersättning (liksom 
personer med sjukpenning, arbetslösa, föräldralediga, studenter och pensionärer) diskrimineras 
också skattemässigt genom de borgerliga jobbskatteavdragen.  
 
Den S-ledda regeringen har tagit viktiga steg i avskaffandet av den så kallade pensionärsskatten, 
den skattemässiga klyftan mellan lön och ålderspension, med målet att den helt och hållet ska 
avskaffas. Målet bör vara det samma för skattediskrimineringen mot personer med sjukersättning.  
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att ersättningsnivåerna för sjukersättningen ses över. 
Att Socialdemokraterna verkar för att höja sjukersättningen så att den hamnar på 

samma nivå som sjukpenningen minst 75 procent av årslön. 
Att Socialdemokraterna verkar för att ändra den årliga uppräkningen för sjukersättning 

så att den uppräknas på samma sätt som ålderspension. 
Att  Socialdemokraterna verkar för att beskattningen av de som uppbär sjukersättning 

ses över. 



 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att ta bort skillnaden i beskattning mellan de som 

förvärvsarbetar och de som uppbär sjukersättning. 
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
10. Lagstadgad rätt till barnomsorg 
Rätt till barnomsorg är en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta heltid och 
delta på lika villkor på arbetsmarknaden. Det gäller även för de som arbetar tidiga mornar  
kvällar, nätter och helger.  
 
Under 2018 arbetade totalt 35,5 procent av de sysselsatta helt eller delvis på obekväm arbetstid. 
För kvinnor var andelen 37 procent och för män 34 procent. 
 
En granskning som Skolinspektionen gjorde mellan åren 2015–2017 visar att 70 procent av 
landets kommuner tillhandahåller barnomsorg på obekväm tid. Det innebär att närmare en tredje 
del av landets kommuner helt saknar detta. Skolinspektionens granskning visar vidare att de 
kommuner som erbjuder barnomsorg på obekväma tider kan ha begränsade öppettider som inte 
alltid överensstämmer med föräldrarnas behov. Även i dessa kommuner kan det alltså finnas 
brister som gör att föräldrar inte kan förvärvsarbeta fullt ut. 
 
Det är lätt att förstå att kommuner som överskridit sin budget och måste göra besparingar väljer 
att spara in på omsorg som inte är obligatorisk att tillhandahålla. Det här skapar stor oro för 
familjer och ensamstående som har behov eller länge stått i kö för plats. De hänvisas annars till 
släkt och vänner, att gå ner i arbetstid eller – i värsta fall – att säga upp sig från sitt arbete.  
 
Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid måste bli en självklarhet. Även 
Socialdemokraterna konstaterar det då de på sin hemsida skriver att de vill att kommuner ska ha 
lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. 
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna driver på så att regeringen verkställer beslutet att införa 

lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid  
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
11. Äldreomsorgslag 
En femtedel av Sveriges befolkning är idag över 65 år och gruppen äldre över 80 år förväntas öka 
med över 50 procent de kommande tio åren. År 2029, då de sista fyrtitalisterna fyller 80 år, 
kommer antalet svenskar över 80 år att uppgå till cirka 800 000. 
 
Samtidigt som de äldre blir fler har antalet äldreboendeplatser minskat. Sedan millennieskiftet har 
antalet platser i äldreboende (behovsprövade) minskat från 118 000 till 82 000. Under samma 
tidsperiod har antalet äldre från 80 år och uppåt ökat med 37 000 personer eller 8 procent.  
 
Den minskning av antalet äldreboendeplatser som skett de senaste 20 åren har fortgått trots 
mångåriga statliga satsningar på stöd till byggande av äldreboenden. De investeringsstöd som 
införts under de senaste åren är uppenbarligen verkningslösa och verkar snarare ha motsatt effekt 
mot vad som var tänkt.  
 
Samtidigt med avvecklingen av äldreboenden har hemtjänsten försämrats kraftigt. På 80-talet 
besökte de anställda i hemtjänsten i snitt fyra personer per dag. I dag besöker de 12 personer per 
dag. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att vården och omsorgen om de äldre har 
försämrats. Det är därför ytterst tveksamt om våra mest utsatta äldre omfattas av den svenska 
välfärden.  
 
För att återupprätta förtroendet för vår välfärd måste de äldres standard och äldreomsorgen hålla 
jämna steg med välståndsutvecklingen och samhällsförändringarna i stort. Det är en fråga om 
solidaritet och humanitet.  
 
Socialdemokraterna har i regeringsställning tagit flera initiativ för att förbättra äldreomsorgen och 
de äldres trygghet, men äldreomsorgen saknar fortfarande det rättsliga stöd som många andra 
kommunala verksamheter har. Så är till exempel rätten till barnomsorg reglerad i skollagen och 
rätten till stöd vid funktionshinder i LSS.  
 
Stödet till äldre regleras i socialtjänstlagen och är vagt formulerat i jämförelse med andra 
speciallagar som styr kommunernas arbete inom välfärdssektorn. Det leder till en obalans, med 
en påtaglig risk för besparingar inom äldreomsorgen framför andra områden. Det behövs en 
lagstiftning som skyddar äldres rättigheter och ger dem samma trygghet som andra grupper. 
 
Vi menar att en äldreomsorgslag är nödvändig för att garantera en värdig vård och omsorg med 
självbestämmande för de äldre.  
 
 
 
 



 
 
Vi/S-kvinnor yrkar:  
 
Att Socialdemokraterna verkar för att en särskild äldreomsorgslag som stärker äldres 

rättigheter införs. Lagen ska tydligt reglera äldres rättigheter. 
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
12. 320 säkra förlossningar om dagen  
Förlossningsskador orsakar lidande och smärta för en mängd kvinnor och både förebyggande 
insatser och eftervård behöver förbättras.  
 
Räknat på ett snittantal så sker ca 320 förlossningar per dag i Sverige. Förlossningar graderas in i 
skador på en 1-4-gradig skala, där 3-4 är skador på ändtarm och levator som gör kvinnan 
inkontinent. Av alla de förlossningar som sker i Sverige dagligen är det hälften som får en 1-2-
gradig skala och i snitt 8 kvinnor om dagen får en 3-4-gradig skada på skalan. 
 
Diskussionen kring förlossningsvården fokuserar ofta på antalet barnmorskor eller vårdplatser, 
vilket är en viktig debatt eftersom det är grunden för att trygga förlossningarna. Men det behövs 
också mer forskning på hur förlossningar kan bli säkrare. 
 
Vi behöver ställa oss frågan varför vi kan göra stora, omfattande och extraordinära kirurgiska 
ingrepp men vi har inte ännu lärt oss hur en förlossning kan genomföras utan att kvinnor får 
bestående men och skador som påverkar deras livssituation, i värsta fall i resten av deras liv.  
 
Det är dags att forskning prioriteras och efterfrågas på flera områden som berör kvinnors 
graviditeter och förlossningar. Det behövs flera artiklar som går att jämföra, och det behövs 
många initiativ. Framför allt behövs finansiering till att sådan forskning tas fram och uppmuntras. 
 
Vi/S-kvinnor yrkar  
 
Att Socialdemokraterna verkar för att en nationell strategi för en säker mödra- och 

förlossningsvård tas fram och som sedan implementeras i regionerna. 
Att  forskning på mödra- och förlossningsvården efterfrågas av Socialdemokraterna och 

att det opinionsbildas för att synliggöra behovet av trygga och säkra förlossningar. 
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 
13. Tänderna är en del av kroppen 
Ingen ska behöva leva med dåliga tänder för att en inte har råd, tänderna behöver ses som en del 
av kroppen. 
Idag tvingas personer med låg inkomst eller låg pension att inte besöka tandläkaren på grund av 
att de inte har råd, detta drabbar särskilt kvinnor då de generellt har både lägre pension och lägre 
löner. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla ska kunna ha en bra tandhälsa. Dålig tandhälsa kan 
leda till infektioner, åderförkalkning och tandlossning kan vara en orsak till hjärtinfarkt.  
 
Inflammationer i munnen kan därför ses som ett hot mot det allmänna hälsotillståndet. 
 
Tänderna tillhör kroppen och därför behöver tandvården likställas med övrig sjukvård. Det ska 
inte skilja sig om du söker vård för tänderna eller hjärtat. En jämlik tandvård ökar folkhälsan och 
ger därmed också en mer jämlik och jämställd hälsa. Tandvården behöver därför jämställas med 
övrig sjukvård och ingå i samma försäkringssystem. Det ska inte vara några skillnader i 
patientavgifterna mellan att besöka en läkare eller tandläkare. 
 
 
Vi/S-kvinnor yrkar  
 
Att Socialdemokraterna tar ställning för en ny tandvårdsreform som gör att tandvården 

likställs med övrig sjukvård och därmed ingår i samma försäkringssystem.  
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 

14. En trygg och gemensam välfärd! 
Grunden i ett jämställt och fullt ut jämlikt samhälle är allas tillgång till fungerande välfärd som ges 
åt var och en efter behov. Så ser verkligheten långt ifrån ut idag. Idag tjänar företag pengar på 
sjuka människor och privata vårdaktörer möjliggör för de som har råd att köpa sig före i vårdkön.  
 
Idag tvingas kvinnor kompensera för bristerna i välfärden genom att gå ner i arbetstid eller också 
arbeta under dåliga arbetsvillkor. Det är inte acceptabelt, vi måste organisera och finansiera en 
välfärd som inte förstärker och eller reproducerar skeva och förtryckande könsnormer. Vi kan 
inte lappa och laga välfärden, den behöver ordnas om i grunden.  
 
För att garantera en välfärd baserat på att trygga den enskildes behov behöver den finansieras 
gemensamt och vara demokratiskt styrd. Marknaden klarar inte av att lösa välfärdens uppgift. Det 
kräver att folkvalda politiker tar större ansvar för välfärden. Vi behöver flytta tillbaka marknadens 
inflytande till förmån för det offentligas ansvar.  
 
Dessutom försvinner idag våra gemensamma resurser ut till vinster i olika välfärdsföretag. 
Företag vars enda syfte är att tjäna pengar. Det är en orimlig ordning, inte minst i ljuset av de 
utmaningar välfärden står inför och vikten av ökad jämlikhet. Därför måste vi sätta stopp för att 
våra gemensamma resurser, som behövs i välfärden, går till aktieutdelningar.   
 
En trygg välfärd handlar inte bara om att organisera välfärden på ett demokratiskt sätt, utan 
kräver också ökade investeringar. Det räcker inte enbart att stoppa vinstutdelningarna. Detta för 
att både skapa bättre villkor för de som arbetar i välfärden, men också för att skapa en ökad 
trygghet i samhället. Investeringar måste gå till att anställa mer personal. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi/S-kvinnor: 
 
Att  Socialdemokraterna Helsingborg antar motionen som sin egen och sänder den till 

Socialdemokraternas partikongress 
Att  Socialdemokraterna tar ställning för ett stopp av vinster i välfärden. 
Att  Socialdemokraterna verkar för att kraftigt öka de generella anslagen till offentlig 

sektor i syfte att öka och trygga bemanning samt arbetsmiljö i välfärden. 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 

15. Motion till den socialdemokratiska partikongressen om 
satsningar på äldreomsorgen. 
Pandemin har synliggjort tydliga brister inom den svenska äldreomsorgen. Alltför många som 
saknar utbildning arbetar inom äldreomsorgen. Det finns alltför många timanställda och tillfälligt 
anställda. Chefer har alldeles för många underställda. Den medicinska kompetensen är inte 
tillräcklig. Det som lett fram till dagens situation är en brist på satsningar under en lång följd år 
alltsedan 1990-talet. Mest ansvariga är naturligtvis kommunerna som har huvudansvaret för 
äldreomsorgen, men både regioner och staten har ett ansvar. Under lång tid har det skett en 
konkurrensutsättning inom äldreomsorgen där målet har varit att få ner kostnaderna så mycket 
som möjligt. Kvaliteten har kommit i andra hand. 
 
Det måste nu ske en ändring som syftar till att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Det kommer 
att kräva långsiktiga åtgärder under flera år. De som arbetar inom äldreomsorgen måste få 
adekvat utbildning till undersköterskor och vårdbiträden. Den medicinska kompetensen måste 
öka genom fler sjuksköterskor och fler läkare. Heltid och tillsvidareanställningar måste bli norm 
och de delade turerna måste bort. En arbetsledare får inte ha för många personer underställda sig. 
 
Dessa åtgärder kommer att kosta pengar och det får inte bli tillfälliga projektbidrag utan en 
satsning på äldreomsorgen som blir bestående. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås den socialdemokratiska partikongressen besluta 
 
Att  långsiktigt satsa på äldreomsorgen. 
Att  heltid och tillsvidareanställning ska bli norm inom äldreomsorgen. 
Att  de delade turerna tas bort. 
Att  utbildad personal i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta inom 

äldreomsorgen. 
Att  den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen 
Att  en arbetsledare inom äldreomsorgen inte ska har för många underställda sig. 
 
 
Jan Andersson 
Centrums s-förening. 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 



 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 

16. Motion till den socialdemokratiska partikongressen angående 
representationen av äldre i Sveriges Riksdag. 
I Sveriges Riksdag stiftas lagar på en lång rad områden. Riksdagsledamöterna utses i allmänna val 
efter det att de politiska partierna utsett sina kandidater och satt upp dem i prioritetsordning. Det 
socialdemokratiska partiet har en bred och allsidig representation när det gäller kvinnor och män.  
 
De flesta är medelålders men det finns idag också förhållandevis många unga. En grupp har 
emellertid en mycket låg representation i förhållande till sin andel av den svenska befolkningen. 
Det gäller äldre. Personer över 65år utgör ungefär 25% av väljarna men har en representation 
motsvarande endast några procent. 
 
Det socialdemokratiska partiet måste eftersträva att ha en representation som ungefär motsvarar 
olika gruppers andel av väjarkåren. Personer som nått pensionsåldern förväntas idag att arbeta 
högre upp i åldrarna. Denna förväntan om att fler ska arbeta längre har ännu inte följts upp med 
fler äldre i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det måste bli en ändring på det inför 
kommande val till Sveriges Riksdag. För att nå målet om fler äldre i riksdagen måste varje valkrets 
ta sitt ansvar och se till att någon äldre placeras på valbar plats. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås partikongressen att besluta  
 
Att  de äldre ska få en representation på listorna som motsvarar deras andel av 

väljarkåren och att alla valkretsar tar ett ansvar för att så blir fallet. 
 
 
Jan Andersson 
Centrums s-förening 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att avslå motionen och inte anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 
 

17. Motion till den socialdemokratiska partikongressen angående en översyn 
av pensionssystemet 
Det pensionssystem som vi har idag har fungerat under drygt 20 år. Det formades genom en bred 
politisk uppgörelse. Idag kan vi se att det som utlovades när pensionssystemet skapades inte 
uppfylls. Pensionerna för varje ny generation blir lägre i jämförelse med lönerna för dem som 
förvärvsarbetar. Allt fler av pensionärer lever med risk för fattigdom enligt den definition som 
EU har. Speciellt gäller det många kvinnor som förvärvsarbetat ett helt liv. Den som arbetat ett 
helt liv med låg lön får obetydligt mer i pension än den som aldrig förvärvsarbetat. 
 
Det har gjorts förändringar av pensionssystemet under senare år. Grundskyddet har höjt genom 
att garantipensionen och bostadstillägget blivit högre. Riktåldern för hur högt upp i åldrarna 
kommande pensionärer ska arbeta höjs succesivt. Ett pensionstillägg kommer att införas.  Detta 
är emellertid åtgärder som bara tillfälligtvis löser problemen och den höjda pensionsåldern kan 
t.o.m. medföra en större ojämlikhet inom pensionärskollektivet. 
 
Därför måste en total översyn av pensionssystemet göras med målsättningen att alla ska kunna få 
en pension som motsvarar minst 70% av sin slutlön som pensionär. I avvaktan på denna översyn 
måste inbetalningarna till det underfinansierade pensionssystemet öka från dagens 17.21% till 
18.5%. I översynen måste ingå att titta på den danska Arne-pensionen d.v.s. en pension som ger 
en hygglig standard till personer som tidigt gått in i arbetslivet, arbetat många år men som sedan 
tvingats gå i pension tidigt därför att de är utslitna. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås  
 
Att  det sker en total översyn av pensionssystemet. 
Att  avgifterna till pensionssystemet snarast höjs till 18.5% 
Att  ett system liknade den danska Arne-Pensionen införs i Sverige. 
 
 
Jan Andersson 
Centrums s-förening 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 
18. Motion om att främja en salutogen arbetsmiljö i en digital tid 
Dagens tjänstemän verkar i ett ständigt föränderligt arbetsliv. Kraven på tillgänglighet och 
flexibilitet stiger med de digitala och teknologiska framsteg som görs.  För den som har datorn 
som sitt främsta arbetsredskap går det i princip att jobba dygnet runt oavsett var du befinner dig.  
 
Något som har räddat många arbeten i en tid som begränsats av Covid 19 pandemin. Vi har nu 
levt med Covid 19 under över ett år och många av de förändringar som pandemin tvingat oss till 
kommer leva kvar långt efter pandemin har lagt sig. 
 
Den digitala utvecklingen kommer innebära beständiga förändringar för vilka krav som är rimliga 
att ställa för en arbetsgivare. Det går inte att säga att det inte fungerar att arbeta hemifrån när 
stora delar av befolkning har gjort det under över ett år.  
I takt med att tiden går,  och att det kommer dörja ett bra tag till innan det går att komma tillbaka 
till sin arbetsplats, börjar även negativa konsekvenser av hemarbete göra sig påminda. 
 
Det är inte alla som har möjlighet till en schyst arbetsmiljö. Det handlar om allt från en 
otillräcklig arbetsställning till dåliga och saktfärdiga uppkopplingar som ska försörja ett helt 
hushåll. Disciplin i bokning av digitala möten är också en faktor som har betydelse. Det kommer 
in många berättelser från arbetsplatser som kör på det ena digitala mötet efter det andra utan 
pauser. Den naturliga pausen som du får när du går mellan olika mötesplatser eller för att hämta 
kaffe, äta lunch etc, finns inte längre och det är ett problem. 
 
Flera studier som Folkhälsomyndigheten har publicerat på sin hemsida vittnar om att det inte 
bara är kroppen som tar stryk på grund av dålig arbetsmiljö utan den psykiska ohälsan ökar i takt 
med att pandemin består.  
 
Även om arbetsplatsen är förlagd till köksbordet är det fortfarande arbetsgivaren som har 
arbetsmiljöansvaret. Konkret innebär det saker som förmågan att arbeta ostört, god belysning 
och ergonomisk och teknisk adekvat utrustning är arbetsgivarens ansvar.   
 
Det finns också hälsorisker med att inte kunna träffa sina arbetskamrater regelbundet. För många 
är det just kollegorna som gör att det är kul att gå till jobbet och att en belastad situation blir 
uthärdlig. När dessa möjligheter inte längre finns och strukturen på arbetsveckan förändras ökar 
riskerna för ohälsa.  
 
Under lång tid har normen för en fast anställning varit en fast arbetsplats. Det finnas en risk att 
om den ena delen ruckas, följer den andra efter. Det är rimligt att anta att det finns arbetsgivare 
som kommer frestas av att låta distansarbetare bli löst hängande konsulter snarare än 
medarbetare med en fast anställning. Om de inte syns på kontoret och inte är med på fikapauser, 
ska de då ha samma status som alla andra?  



 
 
Pandemin har med all önskvärd tydligt visat att arbetsmarknaden, både fackföreningar och 
arbetsgivarorganisationer har många utmaningar att ta tag i. För fackföreningarnas del innebär det 
att organisera människor som har hemmet som arbetsplats. Nästa fråga blir, hur ska då 
fackföreningarna lyckas att varva nya medlemmar, när arbetsplatsen har flyttat till hemadressen. 
Och den kanske viktigaste frågan, hur kan arbetsmarknadens parter gemensamt verka så att ett 
ökat distansarbete inte blir en omöjlig arbetsmiljöfråga.  
 
Att arbetsmarknaden blir allt mer gränslös är förstås något som i grunden kan var mycket 
positivt. De flesta tjänstemän uppskattar att de tillåts utforma sitt arbetsliv på ett sätt som passar 
deras intressen och behov. Förutsättningen för att det ska fungera tillfredsställande är en god 
kommunikation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren tydligt tar sitt ansvar 
för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. 
 
Tyvärr är det inte alla arbetsplatser som säkerställer att medarbetaren inte jobbar på sin fritid, 
något som alla arbetsgivare ska göra. Det blir allt vanligare att arbetsgivare slarvar med 
uppdragsbeskrivningar, och när tydlighet och ledning uteblir är risken stor för psykisk ohälsa och 
i värsta fall sjukskrivning.  
 
Psykisk ohälsa, stress och utmattning har varit den vanligaste orsaken sedan år 2014 till 
sjukskrivning bland tjänstemän. För att motverka dessa negativa konsekvenser av ett allt 
gränslösare arbetsliv krävs en förstärkning av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.  
Chefer och ledning måste ta arbetsmiljöarbetet på större allvar och aktivt följa upp hur det står till 
ute på sina respektive arbetsplatser. För det finns lösningar på den utbredda ohälsan. Genom att 
arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och få mer kunskaper kan sjukskrivningar förhindras.  
 
Även i tjänstemannasektorn är det främst kvinnor som drabbas. Det är allvarligt och så kan det 
inte fortsätta. Vilka faktorer som är med och påverkar varför det ser ut så är flera och i 
samverkan. Hög arbetsbelastning och otydlig ansvarsfördelning tillsammans med bristande 
ledarskap är några av dem. Statistik som Unionen tagit fram visar att under våren 2018 var 80% 
av de som var sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar kvinnor, och många gånger rör  det sig 
om yngre kvinnor. Det visar sig också att män som arbetar i kvinnodominerade yrken som är de 
yrken som är mest utsatta, drabbas i lika stor utsträckning av stressrelaterade sjukdomar som sina 
kvinnliga kollegor.  
 
Ohälsa och stress på arbetsplatsen är den enskilt viktigaste frågan att komma till rätta med för att 
säkra en framgångsrik utveckling av arbetsmarknaden. Vittnesmålen över riskerna med vårt 
uppkopplade 24/7 samhälle är allt för många för att avfärdas och nu är det hög tid för alla parter 
att växla upp sitt engagemang för frågan och sträva mot en salutogen arbetsmarknad.   
 
Utifrån ovannämnda yrkar vi på: 
 
Att  Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra en översyn hur en ökad digitalisering kan 

skapa en bättre arbetsmiljö i syfte att förankra det i det kontinuerliga 
arbetsmiljöarbetet.  



 
 
Att  Arbetsmiljöverket får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att säkerställa en god 

arbetsmiljö för hemarbete.  
Att  verka för att krav ställs på arbetsgivare att jobba systematiskt med att minska risker 

i arbetet som genererar psykisk ohälsa.  
Att arbetsgivarens ansvar tydliggörs i förhållande till hemarbete 
Att särskilt beakta kvinnors arbetssituation 
Att Arbetarekommunen Helsingborg antar motionen som sin egen 
 
 
Styrelsen i S Tjänstemannaförening 
Åsa Holmqvist 
Ordförande  
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 
19. Motion om ett enhetligt hälso- och sjukvårdsjournalsystem över hela 
Sverige 
Sjukvårdsjournal upprättas i samband med vård av en patient i form av en skrift, bild eller ett 
tekniskt hjälpmedel som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt ge information . Den innehåller 
uppgifter om patientens hälsotillstånd, personliga förhållanden, vidtagna eller planerade 
vårdåtgärder. 
 
För närvarande finns det en mängd olika elektroniska sjukvårdsjournalsystem inom svensk 
sjukvård. 
 
Enligt lag är det vårdgivares skyldighet att föra sjukvårdsjournal inom hälso- och sjukvården. 
Sjukvårdsjournalen är en dokumentation som behövs i och för vården av patienten för att på 
bästa möjliga sätt bedriva patientsäker vård. Systemet ska vara organiserat samt kostnadseffektivt. 
 
Journalen ska vara organiserad systematiskt och fortlöpande säkra kvaliteten för vården av 
patienten samt även användas för administration, planering, uppföljning och utvärdering. Vidare 
måste den vara lättillgänglig för vård av patienten och även vid framställan av statistik om hälso- 
och sjukvården. Journalen skall följa bestämmelserna gällande uppgifter så väl lokala som 
regionala och nationella samt vara kopplad till kvalitetsregister. 
 
Ett enhetligt sjukvårdsjournalsystem för hela hälso- och sjukvården i Sverige är nödvändigt för att 
garantera god och säker vård av patienten. Det underlättar och kan möjliggöra resurser för 
patienten och användas som ett verktyg för hälso- och sjukvården. Vid sidan av detta måste 
journalen vara tillgänglig för patienten. 
Det kan också minska feldokumentation samt förväxling av patienter. 
 
Läkemedelshanteringen blir säkrare generellt som överförskrivning - i synnerhet när det gäller 
beroendeframkallande läkemedel. Det underlättar också uppföljningen och utvärderingen av 
insatta resurser. 
 
Gällande sekretessen måste förhindrad åtkomst av journaluppgifterna för obehöriga garanteras. 
Möjligheten för att säkerställa det ökar om det är ett enda journalsystem. 
 
Utifrån ovannämnda yrkar vi på: 
 
Att  införa ett enhetligt hälso- och sjukvårdsjournalsystem över hela Sverige. 
Att utredning görs om tillgänglighet, säkerhet, funktionalitet i det flerjournalsystem 

som råder idag inom hälso- och sjukvården. 
Att  patienten skall ha oinskränkt rätt till tillgång av innehållet i journalen och patienten 

är ägare till innehållet. 
Att  arbetarekommunen Helsingborg antar motionen som sin egen 
 
 



 
 
 
 
Styrelsen i S Tjänstemannaförening 
 
Åsa Holmqvist 
Ordförande 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 
20. Motion om att bostadspolitiken ska ses som välfärdens fjärde ben 

Bostadsbrist har många negativa effekter för både samhälle och individer. 
 
Effekter på arbetsmarknad och ekonomi 
Bostadsbrist får negativa konsekvenser då människor inte kan finna en bostad där de får ett 
arbete eller utbildningsplats, vilket i sin tur påverkar sysselsättningen och den ekonomiska 
utvecklingen i landet.  
 
Bostadsbristen ger skadliga effekter både i ett samhällsekonomiskt och socialt perspektiv och kan 
leda till faktiska konsekvenser för den svenska ekonomin. Bostadsmarknaden spelar en viktig roll 
i en stads ekonomiska tillväxt. En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en väl 
fungerande arbetsmarknad och för ett lands ekonomiska utveckling. De effekter som 
bostadsbristen medför kan bli dyrbara för samhället.  
 
Bostadsbristen skapar en fattigdom med sociala problem som hemlöshet och trångboddhet. 
Arbetsmarknaden och bostadsmarknaden har ett nära samband. För att arbetsmarknaden ska 
kunna fungera måste det finnas tillgängliga bostäder. Individer och hushåll ska kunna flytta dit 
där arbete finns.  
 
Dålig tillgång på bostäder skapar inlåsnings- och utestängningseffekter. Finns det inga bostäder, 
går det inte heller för människor att ta de jobb som erbjuds. Detta drabbar i sin tur företagen 
eftersom de inte kan få tag på rätt arbetskraft. Företagen kan sluta att expandera da ̊ det inte finns 
bostäder till personalen och den ekonomiska tillväxten riskerar att hämmas då företagen inte kan 
fortsatta att växa.  
 
En icke fungerande bostadsmarknad påverkar även hela regioners utveckling. Vid brist på̊ 
hyresrätter tvingas bland annat välutbildade unga att tacka nej till jobb. Förutom att det är ett hårt 
slag mot individens möjligheter att starta ett vuxenliv efter examen, hämmar det även kommuner 
och arbetsmarknadsregioner som går miste om attraktiv arbetskraft.  
 
Sveriges välstånd har ur ett historiskt perspektiv byggts upp på̊ att människor flyttat till orter och 
regioner med god ekonomisk tillväxt och hög efterfrågan på arbetskraft. På en fungerande 
arbetsmarknad ska det finnas trygghet och rörlighet. Man ska snabbt kunna flytta där jobben 
finns, och det ska finnas de grundläggande förutsättningarna för att jobbtillväxten ska ta fart i 
hela landet.  
 
Effekter på hushåll och individer 
Trångboddhet är en av de effekter som uppkommer på en dåligt fungerande bostadsmarknad. Då 
hushåll inte kan hitta ett boende som matchar deras livssituation tvingas de bo kvar i sina för små 



 
 
lägenheter. Det är i huvudsak barnfamiljer som drabbas av trångboddhet. Oftast är det barnen 
som påverkas mest.  
 
I Boverkets publikation från september 2020 framgår att 462 000 hushåll i landet är trångbodda 
och att drygt 56 000 hushåll av dem också har en ansträngd boendeekonomi. Hushåll som har en 
orimlig boendesituation och som saknar de ekonomiska möjligheterna att själva ta sig ur den.  
 
Socialdemokratin måste uttala bostadspolitiken som välfärdens fjärde ben. 
 
Eftersom bostadsbristen bidrar till ökade klyftor, påverkar tillväxten negativt och försämrar 
rörligheten på arbetsmarknaden är det rimligt att bostadspolitiken tillmäts samma vikt som 
partiets övriga välfärds- och jobbpolitik. 
 
Vi bygger helt enkelt inte ett tryggare och starkare samhälle om vi inte också bygger bort 
bostadsbristen. 
 
Investeringsstödet till hyresrätter är bra och en oerhört viktig del i att komma till rätta med 
bostadsbristen. Men det räcker inte. Vi måste ta ett bredare grepp och fylla verktygslådan med 
många olika verktyg, för som bekant, den som endast har en hammare så ser alla problem ut som 
spikar. 
 
Det finns en rad olika möjliga reformer att överväga, allt från förutsättningarna för allmännyttan, 
hyresrätten generellt, plan- och bygglagen, skattefrågor och finansiering samt allmänna 
bostadspolitiska förslag. Listan som följer ska inte ses som en begränsning för hur partiets politik 
bör utvecklas, utan som ett underlag för inspiration. 
 
 
Allmännyttan 
 

1. Lagen om offentlig upphandling. Det är orimligt att LOU tillämpas av allmännyttan i den 
form som gör sig gällande idag. Allmännyttan borde undantas från LOU och istället 
tillämpa EU:s minimikrav.1  

 
2. Definitionen av vad allmännyttigt är bör stärkas. Detta för att på så sätt skapa klarhet 

kring statsstödsreglerna. Genom att definiera allmännyttighet som att alla bolag som 
accepterar alla inkomster är allmännyttiga skulle vi kunna peka på att dessa bolag tar ett 
särskilt ansvar för inkomstsvaga grupper. De bolag som inte accepterar samtliga 
inkomster skulle därmed inte vara allmännyttiga. Detta skulle var öppet för såväl 
allmännyttiga som privata bolag. Om frågan om olovligt statsstöd ändå skulle uppstå bör 
Sverige vara tydliga gentemot EU kring det faktum att bostadspolitik är en nationell fråga. 
EU ska helt enkelt inte lägga sig i vad medlemsstaterna gör i denna del. Allt för länge har 

 
1 https://www.sverigesallmannytta.se/juridik/offentlig-upphandling-lou/  

https://www.sverigesallmannytta.se/juridik/offentlig-upphandling-lou/


 
 

medlemsstaterna låtit Bryssel diktera villkor kring ett politikområde som de inte har att 
göra med.  
 
”Den nuvarande bostadspolitiken i landet formas med andra ord av en i grunden felaktig 
föreställning om rättsläget. Inslag såsom statligt ägande, subventioner, riktade 
försäljningar, bostadskooperativ och stiftelser, och allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag som inte eftersträvar maximal avkastning, eller inte ens någon avkastning 
alls, är både nödvändiga och tillåtna inslag i en nationell bostadsförsörjning – i linje med 
Sveriges grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som båda definierar 
bostaden som en rättighet och inte som en vara.”2 

 
3. Regionala allmännyttor bör uppmuntras. Att skapa större bolag genom kommunal 

samverkan vore önskvärt för att klara av både en god förvaltning och nyproduktion. 
Givetvis ska kommunerna fortsatt ha rådigheten och ägarskapet. Men precis som inom 
områden som avfall, vatten och räddningstjänst skulle många kommuner och regioner ha 
fördel av mer regional samverkan. Allmännyttiga företag ska också undantas från 
kommunallagens lokaliseringsprincip.3 

 
4. Sociala goodwillposter. När ett allmännyttigt bolag gör en bostadssocial satsning idag så 

belastar det resultatet varje år som insatsen görs. Vinsterna uppstår ofta långt senare. För 
mindre bolag kan denna belastning innebära att nyproduktion försvåras eller rent av 
omöjliggörs. Möjligheterna att införa en goodwillpost för att bokföra sociala investeringar 
bör prövas. Det skulle göra att bosociala insatser skulle kunna skrivas av som den tillgång 
det faktiskt är istället för att landa in i resultatet år 1. 

 
5. Utveckla gröna och sociala obligationer. Redan nu tas initiativ på detta område men även 

staten bör engagera sig i att skapa obligationer för sociala och gröna investeringar i 
allmännyttan. 4 

 
6. Allmännyttiga bolag bör undantas från ränteavdragsbegräsningarna.5 Om inte undantag 

görs bör EU:s miniminivå användas istället.  
 

7. Tydliggöra vad som är otillåtna värdeöverföringar och införa sanktioner är det möjligt att 
förhindra att allmännyttan dräneras på pengar. 6 

 
 
 
 

 
2 Hettne i https://www.byggnads.se/siteassets/rapporter/bostadspolitik/byggnads-bostader-at-alla.pdf sid 24 
3 För exempel se Förbo AB https://www.förbo.se/  
4 https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2020/finansieringsrapport_2020.pdf sid 
70  
5 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.2/376546.html  
6 Se t ex https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/vardeoverforingar-fran-
allmannyttiga-kommunala-bostadsaktiebo-lag-for-rakenskapsaret-2016.pdf  

https://www.byggnads.se/siteassets/rapporter/bostadspolitik/byggnads-bostader-at-alla.pdf
https://www.f%C3%B6rbo.se/
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2020/finansieringsrapport_2020.pdf
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.2/376546.html
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/vardeoverforingar-fran-allmannyttiga-kommunala-bostadsaktiebo-lag-for-rakenskapsaret-2016.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/vardeoverforingar-fran-allmannyttiga-kommunala-bostadsaktiebo-lag-for-rakenskapsaret-2016.pdf


 
 
Hyresrätten generellt 
 

1. Skapa likvärdiga förutsättningar på det ekonomiska området mellan hyrt och ägt boende. 
En översyn över de skevhet som finns i systemet på beskattnings- och 
finansieringsområdet bör göras skyndsamt. Partiet har beslut sedan tidigare kring att 
likställa beskattningen men även på finansieringssidan finns det skevheter som bör 
hanteras.  

 
2. Skattefria underhållsfonder bör införas. Idag skattas pengar som avsätts för långsiktigt 

underhåll. Detta skapar små incitament för att likt t ex bostadsrättsföreningar fondera 
pengar för att inte en enskild generation boende ska betala underhållet för tidigare 
generationers slitage.7  

 
3. Hyresfastigheter bör undantas från dom skärpta kapitalkraven på kommersiella 

fastigheter.8 
 
Skattefrågor och finansieringsfrågor 
 

1. En ny konstruktion på fastighetsavgiften införs där en avvägning görs mellan behovet av 
ökad taxering av fastigheter som vägs mot den enskildes kostnadsökningar och möjlighet 
att planera sin ekonomi. Ska ingå som en större del av en skatteöversyn. En höjning av 
fastighetsavgiften kan till exempel kompenseras med skattelättnader på t ex 
arbetsinkomster.  

 
2. Ränteavdraget ses över i syfte för att införa ett tag på hur stora ränteavdrag som får göras.   

 
3. ROT avvecklas som permanent avdrag och återställs därmed som ett 

arbetsmarknadspolitiskt instrument. Bör ingå i en större skatteöversyn där intäkterna från 
borttagen ROT används till nyproduktion. Detta för att öka nybyggnadstakten istället för 
att renovera kök. ROT bör också styras till klimatsmarta renoveringar när den väl införs.9   

 
4. Att schablonavdraget vid andrahandsuthyrning på 40 000 kronor infört bör sänkas. 

  
5. Ökning av investeringsstödet. Investeringsstödet bör anpassas till en nivå där ett uppsatt 

produktionsmål uppnå. Detta för att ge möjlighet att nå det mål som behövs för att bygga 
tillräckligt mycket för att möta det faktiska bostadsbehovet.10  

 

 
7 Se punkt 2 https://www.sverigesallmannytta.se/treparten-presenterar-skattereform-for-hyresratten/  
8 Se https://finansinspektionen.se/contentassets/039759adf2374926b3304e1883abde93/pm-kapitalkrav-banklan-
komm-fastigh-19-14171.pdf och https://fastighetstidningen.se/bolund-startar-om-sverige-med-okade-hyror/  
9 Se t ex https://www.regeringen.se/4a23ec/contentassets/a60a4b64403e466fb7af8ab30a2399e2/sou-
2020_46_vol-1_webb.pdf sid 63 
10 https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2020/finansieringsrapport_2020.pdf 
sid 66 

https://www.sverigesallmannytta.se/treparten-presenterar-skattereform-for-hyresratten/
https://finansinspektionen.se/contentassets/039759adf2374926b3304e1883abde93/pm-kapitalkrav-banklan-komm-fastigh-19-14171.pdf
https://finansinspektionen.se/contentassets/039759adf2374926b3304e1883abde93/pm-kapitalkrav-banklan-komm-fastigh-19-14171.pdf
https://fastighetstidningen.se/bolund-startar-om-sverige-med-okade-hyror/
https://www.regeringen.se/4a23ec/contentassets/a60a4b64403e466fb7af8ab30a2399e2/sou-2020_46_vol-1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4a23ec/contentassets/a60a4b64403e466fb7af8ab30a2399e2/sou-2020_46_vol-1_webb.pdf
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/faktabanken/rapporter/2020/finansieringsrapport_2020.pdf


 
 

6. Statliga hyresgarantier förbättras och utökas i enlighet med Boverkets förslag i rapport 
”Etableringshinder på bostadsmarknaden” rapport 2014:33.11  

 
7. -Startlån/bolån för unga (18-35 år) utifrån Riksbyggens modell.12 

 
8. Statlig mellankapitalfinansiering och utökade statliga lånegarantier. Möjlighet till statlig 

mellankapitalfinansiering (mellanfinansiering) inrättas för bostadshyresfastigheter ägda av 
såväl privata som kommunala aktörer och stiftelser m.fl.  i intervallet 50–85 procent av en 
fastighetsinvestering.13  

 
9. Landsbygdslån inrättas för byggande av egna hem (villor och radhus) på landsbygden i 

intervallet mellan bankernas bottenlån och hushållets egen kapitalinsats. Staten tar större 
ansvar för egnahemsproduktionen.14  

 
10. Finansinspektionens möjligheter att ensidig införa kreditrestriktioner för fastigheters 

sektorn utan hörande av regeringen/riksdagen utreds.   
 

11. Amorteringskraven konstrueras så att dom tar hänsyn till beräknad livsinkomst för att 
bättre sprida amorteringsbördan över ett låns livscykel. Idag är amorteringskraven 
”framtunga” varför unga och förstagångsköpare har svårt att komma in i det ägda 
boendet. Med en bättre struktur på amorteringarna skulle fler kunna efterfråga ägt 
boende.15  

 
Allmän bostadspolitik 
 

1. Nationell hemlöshetsstrategi. 16 
 

2. Bostad först som nationellt program. 17 
 

3. Effektiva sanktionsmöjligheter och exekutiv förmåga för den nationella regionala nivån (t 
ex Länsstyrelsen) att få kommuner att ta sitt bostadssociala ansvar. Vid bedömningen av 
det bostadssociala ansvaret ska en analys av det verkliga bostadsbehovet göras och en 
regional bedömning av arbetsmarknadsregionen ska inkluderas. Detta kan ske inom 
ramen för en regional översiktsplanering.  

 

 
11 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/etableringshinder-pa-
bostadsmarknaden.pdf (se punkt 4-9, s. 106 ff) 
12 https://www.riksbyggen.se/bostad/ungbolan/    
13 https://socialdemokraterna.abf.se/globalassets/socialdemokraternas-studieportal/en-ny-social-
bostadspolitik.pdf  sid 28 
14 https://socialdemokraterna.abf.se/globalassets/socialdemokraternas-studieportal/en-ny-social-
bostadspolitik.pdf  sid 3  
15 https://fi.se/contentassets/735154da28f04b0488a83af1b7c54e0f/den-svenska-bolanemarknaden-2020n.pdf se t 
ex tabell 7 sid 10 
16 https://www.stadsmissionen.se/sites/default/files/2020-12/Stadsmissionen_Hemlos2020.pdf  
17 https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/boende/bostad-forst/bostad-forst-modellen  
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4. Stoppa social dumping. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att stoppa att kommuner 
lämpar över kostnader på andra kommuner. 18 

 
5. Ett bostadspolitiskt ramverk t ex uttalade produktionsmål (kopplat till behov med bra 

beräkningsmodell). 19 
 

6. Inrätta en ny kontraktsform – kommunala övergångskontrakt – för inkomstsvaga hushåll 
och hushåll i behov av tillfälligt stöd, finansierade av staten och administrerade av 
kommunerna - införa statliga hyresgarantier till hyresvärdar som hyr ut till resurssvaga 
grupper. 20  

 
7. Bostadsbidraget reformeras för att inkludera fler. Åldersgränser, ersättningsnivåer och 

marginaleffekter för arbete bör genomlysas och förändras med syfte att öka möjligheten 
för fler att efterfråga en bostad.  

 
8. Socialdemokratin uttalar att bostadspolitiken är en del av välfärdspolitiken i form av 

välfärdens fjärde ben. 21 
 

9. Hyresgästinflytandet bör stärkas och den svenska modellen inom hyresförhandlingarna 
ska skyddas. Bruksvärdessystemet ska utvecklas. Ett medlingsinstitut för 
hyresförhandlingar ska införas. 22 

 
10. En statlig utredning genomförs för att utreda byggkostnaderna. 23  

 
11. Staten tar ett övergripande ansvar för att stimulera seriellt byggande. Nationellt 

typgodkända hus införs. 24 
 

12. Staten måste ta ett större ansvar för den fysiska utemiljön i våra socioekonomiskt utsatta 
områden Boendes delaktighet är viktig att ta till vara på. Stimulansåtgärder som det 
tidigare utemiljöstödet ska vara en stående del av den socialdemokratiska 
bostadspolitiken. God fysisk miljö är en viktig del i trygghetsarbetet eftersom människor 
som trivs i sina områden tar hand om dom bättre. Många människor, framförallt barn och 
unga, spenderar mycket tid ute i våra utsatta områden. Därför måste dessa känna att vi 
satsar på dom och andefattiga miljöer måste tas bort. 25 

 
 

18 https://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/2020_19_webb.pdf  
19 https://www.expressen.se/debatt/ge-riksbanken-i-uppdrag-att-stimulera-byggandet/  
20 https://socialdemokraterna.abf.se/globalassets/socialdemokraternas-studieportal/en-ny-social-
bostadspolitik.pdf sid 41   
21 https://socialdemokraterna.abf.se/globalassets/socialdemokraternas-studieportal/en-ny-social-
bostadspolitik.pdf sid 53 
22 https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/hyra/vad-ingar-i-hyran/  
23 https://www.regeringen.se/4a23ec/contentassets/a60a4b64403e466fb7af8ab30a2399e2/sou-2020_46_vol-
1_webb.pdf sid 251  
24 https://www.youtube.com/watch?v=kKtYGe2ibNw och tillhörande rapport på 
https://www.sverigesallmannytta.se  
25 https://www.sverigesallmannytta.se/utemiljostod-till-utsatta-omraden-tas-bort/  
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PBL 
 

1. Kommunen får ökade möjligheter att forcera byggprocesser. Särskilt för 
samhällsfastigheter men även för bostäder. En utredning bör tillsättas för att se över var 
kommunerna skulle kunna få ett utökat mandat att snabba på byggprocesserna. Hela 
överklagandeprocessen, planförfarandet och den politiska handläggningen bör ses över.  

 
2. Se över överklagandekriterierna för att stoppa okynnesöverklaganden. Sakägarbegreppet 

och andra delar av överklagandeprocessen bör genomlysas och en sammanvägd 
bedömning av en byggprocess bör göras.  

 
3. Riksintressena behöver ses över och deras aktualitet. En sammanvägd bedömning av Lst 

bör göras. 
 

 
Utifrån ovannämnda yrkar vi på:  
 
Att  uttala bostadspolitiken som välfärdens fjärde ben 
Att  partistyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett brett program för bostadspolitik 
Att  uttala att Socialdemokraterna vill värna och utveckla bruksvärdessystemet 
Att  arbetarekommunen antar motionen som sin egen 
 
 
 
Styrelsen i S Tjänstemannaförening Helsingborg 
 
Åsa Holmqvist 
Ordförande  
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Till Socialdemokraternas partikongress 2021 

 

21. Motion om att våldet ska stoppas i sin linda 
Våld förgiftar omgivningen. Det associerar till rädsla, hot, otrygghet och död. Våldsutövare är 
oftast män och våld går att koppla samman med en problematisk mansnorm som existerar över 
hela världen. Inte sällan börjar normaliseringen av våld i unga år, något som idag visar sig i ökad 
samhällelig otrygghet och mer än hundratusen årligt anmälda våldsbrott; resultatet av en 
normaliserad våldsbild som blivit ett vedertaget verktyg för destruktivt maktutövande. 

En reell minskning av våldet kräver en attitydförändring i samhället och det finns metoder som 
visat sig effektiva. Metoden Mentorer i Våldsprevention som i svensk och internationell forskning 
haft effekt på både uppfattningar kring våld likväl dess kvantitet, är ett program som vinner mark 
i Sverige. Det kan mycket väl ha potential som samhällsförändrande om det kan genereras 
ytterligare evidens för dess effektivitet – idag är forskningen begränsad. Men med ett brett 
fördelaktigt forskningsunderlag som visar på dess effektivitet skulle programmet kunna införas i 
hela Sverige med stora positiva effekter som resultat. Därför måste metoden fortsätta prövas och 
utvärderas. 

Om Mentorer i våldsprevention 
Mentorer i våldsprevention (MVP) är ett universellt va ̊ldpreventivt program med 
genusföra ̈ndrande- och a ̊ska ̊daransats. Programmet innehåller också̊ en ledarskapskomponent, 
där unga utbildas i att leda programmet med andra unga.  

MVP utvecklades i USA pa ̊ 1990-talet av Jackson Katz. Till att börja med var målgruppen unga 
män inom idrottsvärlden, och fokus låg på våldsprevention genom att omkonstruera 
problematiska normer kopplade till maskulinitet med hjälp av manliga, framgångsrika idrottare 
med hög status (Katz, 1995). Programmet fick stor spridning i USA och internationellt, och 
används inom olika arenor, förutom i idrottssammanhang även på universitet och skolor på 
motsvarande gymnasienivå (Cissner, 2009; Katz, Heiserkamp & Fleming, 2011; Miller, 2018). I 
Sverige har MVP framförallt implementerats i skolor snarare än i högskola och idrottsverksamhet 
och med mindre fokus på manliga förebilder som mentorer. 

Den teoretiska grunden i MVP kommer från teori om social rättvisa (Katz, Heisterkamp & 
Fleming, 2011; Wilmerdin, Knuth-Bource & Edleson, 2018) och ett feministiskt perspektiv på 
våld och makt, vilket innebär ett fokus på våldets sociala sammanhang och hur våld och manliga 
privilegier upprätthålls på olika sätt av individer (Eriksson, et al., 2018; Katz, Heiserkamp & 
Fleming, 2011; Miller, 2018). Programmet fokuserar till stor del på åskådarna till våld, snarare än 
förövarna eller våldsoffren, och syftar till att förändra deltagarnas attityder till mildare former av 
våld.  

 

 



 
 
Våld förstås som kopplat till normer om maskulinitet, och som del av ett våldskontiuum där 
mildare former av våld (så som exempelvis homofobiskt språkbruk, eller sexuella trakasserier) 
hänger ihop med allvarligare former av våld (Eriksson, et al. 2018; jfr Kelly, 1988). Det förstås 
som att det finns en progression i övergrepp vilket innebär att allvarligt fysiskt våld föregås av 
psykiskt våld och mindre allvarliga former av fysiskt våld. Programmet fokuserar därför pa ̊ att 
genom attitydförändringar och åskådaringripanden förhindra de mildare formerna av våld och 
därmed stoppa progressionen till allvarligare former (Eriksson, et al., 2018).  

MVP har också en genusföra ̈ndrande ansats. Huvudfokus i programmet är hur genusnormer 
hänger samman med både utövande av våld och benägenhet att ingripa som åskådare. Ett syfte 
med MVP är att stimulera kritiskt tänkande hos deltagarna för att ifrågasätta och förändra annars 
förgivettagna genusnormer (Katz, Heisterkamp & Fleming, 2011). 

Programmet har utvärderats internationellt, främst i USA och flera experimentella och 
kvasiexperimentella studier har publicerats i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Cissner 
(2009) fann i en kvasiexperimentell studie med 820 studenter pa ̊ amerikanska universitet att 
programmet förändrade sexistiska attityder och deltagarnas tro på att de skulle kunna agera för att 
förhindra genusbaserat våld. En treårig, kvasiexperimentell studie av MVP i nio skolor på 
gymnasienivå i Massachusetts i USA visade att MVP hade positiva effekter vad gäller förändrade 
attityder kopplat till genus, våld och åskådaringripanden. Resultaten höll också̊ i sig over de tre 
åren som mätningar gjordes (Ward, 2000, 2001, 2002). När Katz själv utvärderade programmet i 
gymnasiemiljö med 894 deltagande gymnasiestudenter, fann han och hans kollegor att MVP hade 
effekt pa ̊ förmodade beteendeförändringar så väl som pa ̊ attityder kring vad som räknas som våld 
(Katz, Heisterkamp & Fleming, 2011). 

En kvalitativ utvärdering av MVP i tre skolor på gymnasienivå̊ har utförts i Skottland (Williams & 
Neville, 2017). Baserat på data insamlat från fokusgruppsintervjuer med skolpersonal (9 st.) och 
elever (91 st.), fann studien det troligt att MVP hade positiv effekt på både förändrade attityder 
och förändrat beteende. 

MVP i Sverige 
MVP har implementerats i två versioner i Sverige: en version utvecklad av Botkyrka kommun och 
implementerad i sex skolor i kommunen (epostkommunikation, Våldspreventivt center, Botkyrka 
kommun), och en version ut- vecklad av organisationen Män för jämställdhet (MA ̈N) och 
implementerad i skolor i 12 kommuner (ytterligare nio kommuner planerades implementera pro- 
grammet under 2020; epostkonversation, MÄN). MÄN utvecklade och kontextanpassade MVP 
inom ramen för projektet En kommun fri från våld (2015–2017, se t.ex. MÄN, 2017), och den 
första versionen av MVP har effektutva ̈rderats av Skolverket (Eriksson et al, 2018). Två̊ 
kvalitativa studier har också̊ publicerats, bland annat i en refereegranskad tidskrift (Bruno et al., 
2020; Gottzén & Franzén, 2019). Resultatet visade pa ̊ relativt små̊ förändringar i elevers kunskap, 
attityder och beteenden, och i några fall negativa förändringar (t.ex. ökade vissa former av våld 
något, hot med kniv eller andra vapen, våld vid provokation eller som hämnd/reaktion). Dessa 
negativa resultat skulle eventuellt delvis kunna förklaras av implementeringsproblemen som till 
viss del tycktes hänga ihop med att programmet precis hade introducerats på skolorna.  



 
 
 

På några av de områden där resultaten inte var så tydliga kan en annan förklaring vara att 
utgångsvärdet var relativt högt och att förbättring därför är svår att förvänta sig på kort sikt, det 
gällde exempelvis attityder till åskådaringripanden och genus. Jämställdmyndighetens och 
Stockholms universitets(SU) forskningsöversikt kring våldsprevention från 2020 drar emellertid 
slutsatsen att MVP, trots implementeringsproblem, har bidragit till en positiv utveckling i 
skolorna, men att vidare forskning behövs. MVP i MÄN:s version utvärderas (tillsammans med 
Botkyrkas version) för närvarande på uppdrag av SKR, där både skolor som genomfört metoden 
under flera år och skolor som implementerar insatsen för första gången inkluderas. Utvärderingen 
använder sig av kvantitativa mätningar och etnografiska metoder och inkluderar kontrollskolor. 
(Gottze ́n & Franze ́n, 2020) 

Slutsatser och status kring MVP 
När SU på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten 2020 granskade våldsprevention konstaterade 
man att MVP innehåller flera komponenter som har lyfts fram som lovande inom 
preventionsforskningen; Den är genusföra ̈ndrande och till stor del fokuserar pa ̊ genusnormer och 
maskulinitet, och har ett åskådarperspektiv vilket också ger män och killar en positiv roll i arbetet 
med våldsprevention. (Franzén & Gottzén 2020) 

I de internationella utvärderingarna visar MVP potential för våldsprevention, framförallt gällande 
förändring av attityd. Båda svenska utvärderingar är redovisade i icke-refereegranskade rapporter 
(Eriksson et al., 2018; Jonsson, 2019), och båda visar försiktigt positiva resultat pa ̊ vissa 
komponenter, men utvärderingarna uppvisar samtidigt brister som gör att resultaten bör tolkas 
med försiktighet, framförallt Jonsson lyfter fram att brister i svarsunderlaget gör att studiens 
resultat måste tolkas med försiktighet och att studien främst kan visa att programmet inte gör 
skada. Båda utvärderingar är till stor del att förstå̊ som implementeringsstudier da ̊ de är utförda i 
ett mycket tidigt skede av införandet av MVP i skolorna, och ytterligare studier är önskvärda för 
att ge kunskap om vilken effekt de svenska versionerna har pa ̊ våldsprevention i Sverige. 
(Franzén & Gottzén 2020) 

2019–2021 ger SKR ett särskilt stöd till skolhuvudmän som vill utveckla det förebyggande arbetet 
mot kränkningar, trakasserier och våld. Genom satsningen har 46 kommuner fått medel för att 
komma igång med våldsförebyggande metoder, där MVP speciellt lyfts fram. Utlysningen är en 
del av SKR:s kvinnofridssatsning och finansieras av regeringen.(SKR webbplats 2021) 

 

Vägen in i framtiden 

Forskning visar att MVP har potential till minskat våld i samhället. Den genusförändrande 
ansatsen arbetar dessutom för minskat manligt våld mot kvinnor som är ett av de 
jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt är mer evidens eftersträvansvärt innan generella slutsatser 
kan dras om det våldspreventiva programmets effektivitet. Därför är det viktigt att fortsatt stöd 
ges till skolhuvudmän som vill utveckla och pröva det våldsförebyggande arbetet och samtidigt 
noga utvärdera effekterna av MVP som verktyg för våldsprevention i det svenska samhället. 
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Ward, K. J. (2000). Evaluation 1999/2000. Mentors in violence prevention. Boston: Northeastern 
University Center for the Study of Sport in Society. 

Ward, K. J. (2001). 2000–2001 MVP evaluation report. Boston: Northeastern University Center for the 
Study of Sport in Society. 

Ward, K. J. (2002). 2000 –2002 MVP evaluation report. Boston: Northeastern University Center for the 
Study of Sport in Society. 

Williams, D. J., & Neville, F. G. (2017). Qualitative evaluation of the 

Mentors in Violence Prevention pilot in Scottish high schools. Psychology of Violence, 7(2), 213–223. 



 
 
 

Wilmerding, E., Knuth-Bouracee, M., & Edleson, J. L. (2018). Reflections on Jackson Katz and the MVP 
program. Violence Against Women, 24(15). 1794-1801 

Övrigt 
Texter om MVP hämtade från Franzén, A. Gottzén, L (2020) Våldsprevention i Sverige: En 
forskningsöversikt. Stockholm. Stockholms Universitet.  

 

 

Utifrån ovannämnda yrkar vi på:  
 

Att  fortsatt göra det möjligt med särskilt stöd till skolhuvudmän för våldsförebyggande 
arbete.  

Att  särskilt beakta förskolan 
Att  kongressen beslutar att fortsatt genomföra effektutvärderingar och etnografiska 

studier kring mäns våld så ytterligare evidens genereras. 
Att Arbetarekommunen antar motionen som sin egen 
 
 

Styrelsen i S Tjänstemannaföreningen 

Åsa Holmqvist 

Ordförande  

 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 
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22. Motion angående kommunal förköpsrätt av mark 
Byggandet av nya bostäder har skjutit fart i Sverige under de senaste åren.  

Likväl kan vi se att det råder bostadsbrist och att det finns ett långsiktigt behov av ökat 
bostadsbyggande. Ett välfärdssamhälle måste ge förutsättningar för att alla ska ha rätt till en 
bostad. Bostadsbristen är en av vår tids svåraste samhällsutmaningar och en av socialdemokratins 
viktigaste aktuella frågor.  
 
Vi behöver därför utforska alla möjligheter för att komma tillrätta med bostadsbristen och 
åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Kommunerna i Sverige har ansvar för 
bostadsförsörjningen men kommunernas rådighet och ställning måste stärkas. Ägandet av 
exploateringsbar mark är en viktig förutsättning kommunerna ska kunna arbeta offensivt med 
bostadsbyggandet, annars riskerar vi att bli beroende av enskilda markägares goda vilja i 
samhällsplaneringen. 
 
Den kommunala förköpsrätten togs bort 2010. Tidigare hade kommuner möjlighet att på vissa 
givna grunder förköpa fast egendom.  
 
Det fanns viss befogad kritik mot gällande lagstiftning men Boverkets utredning visade behovet 
av en förköpslag men att den skulle förenklas och Boverket framhöll i sin utredning att 
kommunerna behöver detta redskap för en långsiktig hållbar planering av bostadsbyggandet. 
 
 
Jag yrkar därför: 
 
Att  Socialdemokraterna verkar för att införa en ny lag om kommunal förköpsrätt  
Att  Helsingborgs Arbetarekommun antar motionen som sin egen och sänder vidare 

den till partikongressen. 
 
 
 
Jan Björklund 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 
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23.Alla ska ha rätt till ett hem 
Bostaden är mer än en marknadsvara, den är en rättighet. Alldeles för länge har vi låtit 
marknaden ta ansvar. Efterfrågan och tillgång har styrt bostadsbyggandet mer än statliga 
medel. Vi talar om mättade bostadsmarknader, men där samma städer har bostadsköer på 
flera hundra tusen rätten till bostad bör vara reglerad i all stadsplanering 
 
Marknadsansvaret har inte bara lett till bostadsköer, även skillnaderna har förstärkts mellan 
de som hyr sitt boende och de som äger sitt boende. Studier visar att den bostadssituation 
man växer upp i ofta går i arv. Uppväxtvillkoren och bostadssituationen avspeglar sig som en 
segregation i samhället. Vi ser familjer i hyresrätter där det blir trångbott då barn som blir 
unga vuxna inte kan ta steget till eget boende. Svårigheten med att börja stå på egna ben 
hämmar då lån som inte kan tas och hyror som är oöverkomliga. Vi ser också de som växer 
upp med föräldrar som har råd och oftast äger sin bostad, kan spara pengar för att barnen ska 
kunna köpa en egen bostad, där trångboddhet inte förekommer. En segregation i samhället. 
 
Vi måste arbeta för att ta bort segregationen mellan de olika upplåtelseformerna det vill säga 
mellan att äga sin bostad och att hyra sin bostad. 
Vi vill skapa en bostadsmarknad för alla. Därför efterlyser vi en aktiv kommunal och statlig 
socialt inkluderande bostadspolitik.Vi politiker har ansvar för bostadsförsörjningen i våra 
kommuner, där rätten till en bostad bör finnas i stadsplaneringen. Men på nationell nivå 
måste det göras mer, exempelvis utreda framtida allmännyttans syfte, låneformer för 
bostadsbyggande av hyresrätter, rätten till centralt läge och framtida ränteläge mm 
Krav som ska syfta till att placera hemmet i fokus som en viktig plats i alla människors liv, en 
rättighet. 
 
Det måste vara en fördel för en stad att det finns möjlighet att hitta ett boende, tiden måste 
vara över att driva upp priserna lokalt för att tro sig skapa en attraktiv kommun. Vi har en ung 
generation och vi har våra nya medborgare som ofta hamnar i boenden med dyra och korta 
kontrakt. Vilket gör att man redan hamnar steget efter istället för att ta klivit fram med ett nytt 
steg i livet. Vi vill se en gemensam vision om en framtida välkomnande stads- och 
bostadsplanering, då hemmet är en förutsättning för ett fungerande samhälle. 
 
Vi yrkar därför på: 
 
Att arbeta för en aktiv kommunalt och statligt inkluderande bostadspolitik som inte 

styrs av marknadens intressen. 
 
2021-03-22 
Adolfsberg-S 
Via ordförande Nathalie Eriksson 
 

210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 

Till Socialdemokraternas partikongress 2021 



 
 
 
24.Skola på lika villkor 
Skolpengen till fristående verksamheter ska baseras på budgeten för motsvarande kommunal 
skolverksamhet. Detta i enlighet med principen om lika villkor, som innebär att samma 
resurser ska följa eleven, oavsett om eleven går i fristående eller kommunal skola. 
 
Då man nu i rättsväsendet nu slagit fast att friskolor inte lyder under offentlighetsprincipen 
innebär detta att en friskola inte behöver redovisa offentligt om sin ekonomi och 
elevunderlag. Att våra skattemedel fördelas, där en part inte behöver redovisa och en annan 
part inom samma verksamhet redovisar är mycket märkligt. 
 
Resultatet blir att skolan inte behöver redovisa om hur många behöriga lärare de har eller hur 
exempelvis betygssnittet ser ut. Med detta följer en rad problem för elev och dess föräldrar 
som får välja en skola utan vetskap kring ovanstående faktorer som kan vara avgörande för 
elevens skolgång och framtid. 
 
Skolan betalas av oss alla genom skattsedeln och är en av de viktigaste verksamheterna vi 
har. Skolor ska inte likställas med affärshemligheter 
 
Skolan ska garantera goda förutsättningar för varje elev, och vi menar därför att en öppenhet 
och transparens ska gå före rätten att tjäna pengar på en så viktig verksamhet som vår skola. 
 
Vi yrkar därför på: 
 
Att en form av reglering tas fram som reglerar skolpengen till en fördel för de som 

öppet redovisar sina uppgifter 
 
2021-03-22 
Adolfsberg-S 
Via ordförande Nathalie Eriksson 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 
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25. Sverige har som mål att bli klimatneutralt till år 2045 
För att nå målet behövs det teknikskiften inom en mängd områden. Det handlar om 
energisystem, industrier, fastigheter, infrastruktur och nya konsumtionsmönster.  
Detta kräver ett näringsliv som vågar ligga i framkant, modiga politiker och en acceptans hos 
medborgarna att vi behöver ställa om. 
 
Vi upplever att vi socialdemokrater inte formulerat en politisk vision på hur vi ska nå målet.  
En vision där jobb, sysselsättning är i fokus där vi gör omställningen tillsammans och där ingen 
lämnas utanför och blir förlorare.  
För att vara framgångsrik behöver omställningen ske med en hög grad av delaktighet från en 
bredd av intressen och samhällsaktörer.  
 
En samordnad omställning behöver omfatta insatser som främjar internationell konkurrenskraft 
som skapar ny sysselsättning i hela Sverige.  
Kampen för full sysselsättning och samtidigt stå upp för social och regional rättvisa är helt 
avgörande för omställningens förankring och därmed förmågan att vara politiskt möjlig. 
För att klara detta krävs utbildning generellt, kompetensutveckling i näringslivet, men också olika 
arbetsmarknadsåtgärder.  
 
De teknikskiften som nu pågår kommer att påverka stora yrkesgrupper inom industrin, som 
exempel kan nämnas fordonsindustrin när bensin- och dieselmotorer ersätts med eldrift och 
batterier.  
Det är redan nu svårt att hitta kompetens inom flera områden, samtidigt som efterfrågan kommer 
att minska inom andra yrkesgrupper, som då måste omskolas.  
 
Därför måste utbildningsystemet ha förmåga att leverera utbildningar som motsvarar de 
teknikskiften som vi nu ser framför oss. För en bättre förankring i samhället krävs också 
utbildning och informationsinsatser till en bredare allmänhet, om hållbarhet och hur man kan 
minska sina klimatavtryck. Insatserna kan jämföras med energieffektiviseringskampanjerna på 
1970- och 80-talen, eller nu senast informationsinsatser genom broschyren Om krisen eller kriget 
kommer. Det är av yttersta vikt att enskilda personer, grupper och regioner som påverkas 
negativt av strukturomvandlingen kan kompenseras om omställningen ska vara politiskt möjlig.  
 
Därför föreslår vi:  
 
Att Socialdemokraterna formulerar en politisk vision på hur vi ska nå målet om 

klimatneutralt till år 2045. En vision där jobb, sysselsättning är i fokus där vi 
samordnar vårar gemensamma resurser och gör omställningen tillsammans där 
ingen lämnas utanför och blir förlorare.  

Att  Socialdemokraterna kopplar målet om klimatneutralt till 2045 år till att även gälla 
ett sysselsättningsmål för samma år. 



 
 
Att  Socialdemokraterna tar fram en kompetensutvecklingsgaranti, där vi lovar att alla 

ska få möjlighet till minst xx timmar i kompetensutveckling under anställning per 
år. 

Att  Socialdemokraterna verkar för att en ny utbildningsform för kompetensutveckling 
under anställning införs. 

Att  Socialdemokraterna verkar för att utbildningssystemet kopplas tydligare till 
omställningens behov av nya kompetenser. 

 
 
Helsingborg 2021-03-19 
 
Kenth Hellqvist, Helsingborg 
IF Metalls s-förening 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 
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26. Socialdemokraterna Helsingborg  
Motion om Djurskyddet angående att beslag av djur återgår djurskydds placeringen genom att 
införliva  djuromsorgen som ska  tillbaka till  Helsingborg kommun från skånes Länsstyrelse som 
tog över den 2006 för annars är det ingen demokrati med statens uppdrag med 290 kommunerna 
då kommunerna är privata egendomar med folket att kommunpolitiker ska skydda stadens 
egendomar som föds och lever här med folkets avel med statsskicket som är svenska kyrkan med 
den demokratiska monarki med förvaltning idet fria föreningslivet skyddas med våra alla över 300 
myndigheter med statlig företagsamhet att då inte också staten ska förvalta egendomarna med 
statlig personal ordnar stall och köpare då är demokratin borta Även Polisen fått lämna ifrån sig 
uppdraget av sälja och köpa djur med Djurskydds placeringen 2016 då kostnaderna accelera med 
Länsstyrelsen och de inhyrda privata djurstallar och privata hem med fordon och djurambulanser 
för staten Länsstyrelsen har ingen riksorganisation som myndighet som polisen med rikspolisen 
och länspolis. De 21 Länsstyrelsen är alla var och en självstyrande myndighet och får inte 
använda andra läns egendomar dvs saken djuren ej i heller konfiskera andra läns bostäder och 
gårdar med kronofogde En Länsstyrelsen får ej i heller avliva destruera slakta  sälja levande djur 
från andra Län Djur får inte i heller auktioneras ut i Sverige för betala skulder till staten. Dock ska 
Länsstyrelsen fortsätta vara kontrollmyndigheten och ha den översikt i sitt län med de kommuner 
länsstyrelsen företräder i våra 25 Landskap för att då kommunernaska  få igång det fria Nordiska 
föreningslivet med privata frivilliga företags organisationer med samhällsnyttan Länsstyrelsen i 
skåne och de andra 20 länen i de 21 regionerna med det offentliga Djurskyddet via 
jordbruksverket djurskyddslagar och djur paragrafer 
 
Jordbruksverket med socialtjänsten  för  kommunens boende djur med djur id i sjukhusvården i 
välfärden med veterinärvård i de statliga offentliga företags organisationerna privata 
organisationer med exempelvis  Blå stjärnan och Svenska hästars värn ,Hundstallet och de 3 
djurskyddsriksorganisationerna Djurskyddet , Svenska  Djurskyddsföreningen och Djurens 
vänner får då föras tillsammans med kommun omsorgen med länsveterinärer distrikt veterinärer 
med ivo djur och hälsa med  EU bostadspolitiken även för svenska modellen skola 
med  hyresrätt,bostadsrätt i  villa gård skog mark nationellt med internationellt samarbete i 
Agenda30 H22 H35 med sport idrott spel i EU 27                   
 
Att djuromsorgen återgår till Helsingborgsstad med den gemensamma kommun 

omsorgen i regionen i omsorg med äldre omsorg, barn ungdom, unga vuxna ,vuxna 
samt i de funktionsnedsattas omsorg   

 
 Helsingborg 20210321 Barbro Bruhn 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att avslå motionen och inte anta den som sin egen. 
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27. Skydda vår gemensamt ägda egendom 
Det folkliga motståndet mot privatiseringar och utförsäljning av gemensam ägd egendom är stort 
i hela landet. Vår gemensamma välfärd ska vara just gemensam och inte en marknad för 
vinstdrivande företag.  
 
Skyddet av privat egendom ses som självklar och har ett starkt skydd i grundlagen. Det 
gemensamma ägandet har inte samma skydd. Det finns många exempel där nyliberala politiker på 
ideologiska grunder sålt medborgarnas gemensamma egendom. Det räcker med tillfällig majoritet 
under en mandatperiod så kan vår gemensamma egendom  oåterkalleligt säljas ut.  
 
Det måste ses som en demokratisk självklarhet att vi förstärkar skyddet för vår gemensamma 
egendom. Givetvis måste gemensam egendom kunna avyttras men det måste finnas demokratiska 
mekanismer som försvårar utförsäljning. 
 
Under de senaste årtiondena har vi kunnat se effekterna av ideolgiskt drivna utförsäljningar och 
avregleringar av exempelvis Bilprovning, Apotek och Järnvägar. Kommuner har sålt ut eller 
privatiserat skolor, äldreomsorg och energibolag. 
 
Det gemensamma har förskingrats genom lättvindiga politiska beslut. 
Det är få som idag kan hävda att dessa utförsäljningar och privatiseringar inneburit någon 
förbättring för oss medborgare. Däremot har de nya ägarna bi ökad berikat sig med flera 
hundratals miljarder i ökade börsvärden och vinster på skattebetalarnas bekostnad.  
Denna ideologiska driva förändring har fått förödande konsekvenser för samhället. Allt skulle bli 
bättre när marknadskrafterna tar över. 
 
Vi kan idag se konsekvenserna med ökad segregation inom skolan, urholkning av principer för 
prioritering av patienter med störst medicinska behov, försämringar av järnvägstrafiken, 
ökad priser på avreglerade marknader, ja listan kan göras lång. 
Folkomröstningen om försäljningen av Öresundskraft i Helsingborg visade med all tydlighet att 
när folket får bestämma, stoppas dessa utförsäljningar och privatiseringar. 
 
Gemensam egendom måste få ett bättre demokratiskt skydd. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jag yrkar: 
 
Att  offentligt ägande ska ges starkare skydd i lagstiftningen, 
Att  sådan lagstiftning ska ha likvärdig rättslig ställning som privat äganderätt samt 
Att  offentligt ägande regleras i grundlag 
Att  Helsingborgs Arbetarkommun ställer sig bakom motionen som sin egen och 

skickar den till den Socialdemokratiska partikongressen 
 
Jan Björklund 
Ramlösa Socialdemokratiska förening 
 
 
210412: Arbetarekommunens styrelse föreslår medlemsmötet att bifalla motionen och anta den som sin egen. 
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