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Riktlinjer för partiarbetet 

Framtidspartiet och framtidens folkrörelse 
Socialdemokraternas vision är att alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Vi 
är en folkrörelse byggd på demokratins grund. Samhällsutvecklingen ska ske i nära kontakt mellan 
medlemmar och medborgare. Framtidspartiet ska därför vara aktivt, modernt och framtidsinriktat 5 
med en god förankring i människornas vardag. Det är också en förutsättning för att vinna val. 
Därför har vi de senaste åren påbörjat ett omfattande arbete med att utveckla vår organisation för 
att kunna möta dagens och morgondagens utmaningar.  
 
Projektet Framtidspartiet inleddes 2012 med målet att långsiktigt utveckla Socialdemokraterna till 10 
att vara det parti som har svaren på framtidens utmaningar. Genom att använda det traditionella 
socialdemokratiska framgångsrecept på ett sätt som är relevant för samhället idag blickar vi 
framåt och ser att våra största insatser ännu ligger framför oss. Vi ska vara ett brett parti och en 
folkrörelse i samhället, med en verksamhet som välkomnar människor och låter engagemanget 
växa. En rörelse som samlar Sverige och betonar det som är gemensamt, snarare än det som 15 
skiljer människor åt. En rörelse som står för ett modernt samhällsbygge och som gör det genom 
att utveckla den svenska modellen.  
 
Kongressen 2015 beslutade om Handslag för ett framtidsparti som gav en viktig riktning och 
ytterligare lyfte fram behovet av en stark och närvarande folkrörelse. Det är ett handslag mellan 20 
medlemmar, föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partistyrelsen om att utveckla 
Socialdemokraterna som folkrörelseparti fram till år 2020. De mål och riktlinjer som beslutades 
där har varit viktiga i arbetet att utveckla framtidens folkrörelse, och ligger fast till 2020. 
 
Viktiga steg har tagits för att utveckla framtidens folkrörelse men arbetet stannar inte där, det 25 
behövs ytterligare insatser och några områden är särskilt prioriterade:  
Medlemsutveckling, politisk förnyelse och nya arbetssätt samt organisationskultur, ledarskap och 
studier.  

Medlemsutveckling  
Socialdemokratins idé om ett solidariskt samhälle där alla människor får möjlighet att gemensamt 30 
utvecklas, men också tar sin del av ansvaret, återspeglas i synen på vår egen organisation. Ska vi 
förändra samhället måste vi vara ett öppet parti där människors engagemang växer och där vi 
tillsammans formar politiken för framtiden. Medlemmarna är partiet och ju fler vi är desto bättre 
kan vi fånga upp engagemang, öka kunskap, bilda opinion och hitta lösningar på de 
samhällsproblem som människor känner av i sin vardag. Vi blir helt enkelt starkare som politisk 35 
kraft. Därför är medlemsutveckling en av organisationens allra viktigaste uppgifter. 
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I Handslaget för ett framtidsparti satte vi upp ett tydligt mål – att vi årligen ska öka i 
medlemsantal. Två år efter handslaget kan vi konstatera att vi inte utvecklats åt rätt håll, tvärtom 
har vi minskat i medlemsantal. Med denna insikt måste det stå klart att vi inte gjort tillräckligt.  
 
För att lyckas måste värvning alltid prioriteras i hela partiorganisationen, från s-föreningarna och 5 
till partistyrelsen. Vi har ett gemensamt ansvar för att bli fler och då behöver vi etablera en 
värvarkultur med tydliga insatser för att öka medlemsantalet. Våra ledande företrädare har också 
en viktig roll här. Vi ska använda de metoder som vi vet fungerar, men också vara öppna för att 
prova nya. Att systematiskt testa och utvärdera våra metoder gör oss bättre. Liksom att låta oss 
inspireras av andra organisationer som är framgångsrika på området. Vi måste fördjupa 10 
samarbetet med våra sidoorganisationer för att skapa vägar för fler in i rörelsen.  
 
Värvning är inte nog, de som valt att gå med i partiet måste få ett bra välkomnande, annars 
riskerar det att bli ett kortvarigt medlemskap. Att möta varje ny medlem med en personlig 
kontakt är centralt för ett gott mottagande. Nästan lika viktigt i en modern folkrörelse är en väl 15 
fungerande digital infrastruktur för medlemshantering. I nästa steg handlar det om att ge 
medlemskapet värde och engagera den som har valt att ge oss sitt engagemang. Det kan handla 
om att erbjuda medlemsutbildningar eller annan studieverksamhet. Här har viktiga steg tagits när 
vi i partiets studieplan sätter målet att alla nya medlemmar ska erbjudas medlemsutbildning inom 
sex månader, för att på så sätt ges kunskap och insikt om vårt partis historia, politik och 20 
organisation. Därefter finns möjligheten att gå ytterligare två steg i medlemsutbildningen - en 
viktig del i att ge medlemskapet ett värde och en möjlighet att växa med nya kunskaper. Ett 
arbete vi löpande måste följa upp. Medlemskapet handlar också om att få vara med och bidra 
efter egen förmåga i medlemsvärvning och kampanjande, men självklart också i vår 
politikutveckling för det är en av de viktigaste anledningarna till varför människor söker sig till 25 
vårt parti. De som delar våra värderingar ska känna sig välkomna, kunna utvecklas och känna sig 
behövda. Kunna påverka samhället och ta ansvar.  
 
För att öka antalet medlemmar och deras engagemang måste vi alla anta utmaningen. Den 
strategi för medlemsutveckling som partistyrelsen har fattat beslut om är en central del i detta 30 
arbete. Det handlar om att värva, välkomna, aktivera och engagera både nya och gamla 
medlemmar utifrån deras vilja och förmåga. Våga tänka nytt, våga satsa resurser men också 
utvärdera och överge metoder och arbetssätt som är ineffektiva. Helt centralt för vår 
medlemsutveckling är att de som blir medlemmar också vill fortsätta att vara det. Därför måste vi 
som organisation bli bättre på att ta hand om människors vilja att engagera sig och bättre 35 
motsvara medlemmarnas förväntningar på sitt medlemskap. Ska vi fortsätta utvecklas som 
politisk folkrörelse måste medlemsutvecklingen helt enkelt prioriteras.  
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Politisk förnyelse och nya arbetssätt  
Socialdemokraterna ska vara en modig, nyfiken och lärande organisation som ständigt prövar och 
utvecklar nya metoder och arbetssätt. En politisk rörelse som verkar utifrån dagens och 
framtidens förutsättningar och möjligheter. Som ständigt utvecklar ny och slagkraftig politik, 
driver offensiv debatt och levererar svar på de viktigaste politiska frågorna.  5 
 
I Handslag för ett framtidsparti enades vi om ett mål om att vara i ständig dialog med 
medborgarna. Som en bred politisk folkrörelse ska vi alltid vara en del av det pulserande 
samhällslivet. Detta kräver att vi aldrig räds samhällsutmaningar eller blundar för problem.  
 10 
Socialdemokratin ska vara en aktiv folkrörelse i människors vardag, som lyssnar till deras oro, 
kanaliserar politiska krav på förändringar, men också organisera motkrafter till de orättvisor vi ser 
i samhället. Den lokala väljardialogen och våra gemensamma kampanjer spelar en stor roll för att 
bygga långsiktiga relationer med människor och snabbt kunna fånga upp rörelser och 
strömningar i samhället. Därför är vår närvaro i människors vardag central.  15 
 
En lokal politikutveckling där medlemmar aktivt bjuds in att delta är ett centralt 
verksamhetsområde för vår politiska folkrörelse. Det finns en styrka i att många människor med 
olika bakgrunder kan delta, tycka till och påverka utvecklingen lokalt, nationellt och globalt.  
 20 
För att lyckas måste varje medlem också kunna vara en del i samhällsdialogen, såväl på 
arbetsplatsen som på torget eller i sociala medier. Bara genom att vi som medlemmar är 
närvarande i diskussioner och debatter kan vi hitta de bästa politiska förslagen, prova våra idéer 
mot andras och sätta agendan i samhällsdebatten. Hela organisationen har här ett ansvar att göra 
dialogen med medborgarna till en naturlig del av folkrörelsearbetet. För att vi ska vara 25 
framgångsrika i den löpande politikutvecklingen och när vi rustar för valrörelse ska vi även här 
aktivt inkludera medborgarna.  
 
Det finns ett stort värde i att människor engagerar sig aktivt i föreningar och organisationer 
utifrån en vilja att ta ansvar för samhället. Det ökar det sociala kapitalet och stärker 30 
samhällsgemenskapen. Dialog och kunskapsinhämtning från andra delar av civilsamhället 
utvecklar vår politik och organisation.  
 
För att kunna bedriva ett utvecklingsarbete av både politiken och organisationen lokalt och 
regionalt krävs både kunskap och resurser. Studiesatsningen och den nationella studieplanen är en 35 
viktig del i att erbjuda ökad kunskap och förbättra förutsättningarna för utveckling av politiken. 
Men det krävs också att vi blir starkare ekonomiskt som parti – både genom att engagera fler 
medlemmar, men också genom att systematiskt arbeta för att stärka de ekonomiska 
förutsättningarna för politiskt arbete. Ska vi kunna vara en stark partiorganisation i hela landet 
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krävs en utveckling där vi gemensamt gör insatser för att alla partidistrikt ska kunna erbjuda 
studier, stödja utvecklingen i arbetarkommunerna och säkra en bra kvalitet i verksamheten. 
 
För att få gehör för våra idéer och kunna förändra samhället måste vi hela tiden utveckla våra 
kampanjmetoder. Att lära av varandra och våga tänka nytt är enda sättet att i framtiden vara 5 
framgångsrika och vinna de val vi måste för att åstadkomma den samhällsförändring vi vill. Att 
knyta samman de olika politiska nivåerna är nödvändigt för att uppnå politiska framgångar. Vi 
måste visa människor att vår politik kan förändra, från det nära till det globala.  

Organisationskultur, ledarskap och studier   
De värderingar och synsätt som vi vill ska prägla samhället i stort måste också prägla oss som 10 
organisation. Därför ska vi vara en rörelse där vi ser varandra och låter varandras engagemang 
växa. Där vi tar tillvara på varandras idéer, erfarenheter och kunskaper. Det är vår samlade 
kunskap och vårt engagemang som gör att Socialdemokraterna kan förändra samhället. 
 
Alla medlemmar bär ett ansvar för vår organisation i allt från kultur till politikutveckling. Ska vi 15 
lyckas bli den folkrörelse vi vill vara krävs att vi ständigt utvecklas. Vår målbild för hur vi som 
parti ska vara är – öppna, engagerade, kompetenta, samarbets- och utvecklingsinriktade. Ska vi 
vara det självklara valet för människor med progressiva värderingar måste det arbetet fortsätta.  
 
Det kommer sannolikt betyda att vi ännu tydligare måste våga testa nya organiserings- och 20 
verksamhetsformer, ökar användandet av digitala verktyg liksom att koppla dessa tydligare till 
mer traditionella folkrörelsemetoder. Också i en ökad samverkan i vår partiorganisation och med 
andra folkrörelser och näraliggande aktörer kommer vi kunna stärkas. Sett till vår samlade 
partiorganisation och våra gemensamma nätverk finns en enormt stor potential att fortsatta vara 
Sveriges starkaste politiska rörelse. 25 
 
För att nå fram krävs också goda ledare som kan kanalisera organisationens vilja och leda den 
framåt, styra i kommunen, leda dörrknackningen eller blir statsråd. Ledarskapet inom vårt parti 
måste handla om att hålla vår politiska idé i fokus, öka engagemanget, lyssna och ta intryck, ge 
helhetsbilden och återkoppla, hålla partiet i rörelse och utveckla sig själv i ledarrollen. Det är 30 
också viktigt att vi ger goda förutsättningar för de som arbetar inom vår rörelse att utvecklas. 
Återkommande kompetensutveckling och goda möjligheter till utveckling i arbetet måste vara en 
självklarhet inom arbetarrörelsen. Det ska vara attraktivt att arbeta inom Socialdemokratin och de 
som arbetar inom rörelsen måste ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.  
 35 
Ska vi vara trovärdiga i vårt ledarskap måste vi också vara och agera i enlighet med de värderingar 
vi står för som politisk rörelse. Den som tar på sig en ledarroll i rörelsen måste därför också 
erbjudas kontinuerlig ledarutbildning för att kunna axla ansvaret och utvecklas i sitt ledarskap. 
Senaste årens satsningar på ledarutbildning behöver därför fortsätta att utvecklas – såväl på lokal 
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och regional nivå, som när det gäller de nationella ledarutbildningarna. Den nationella 
studiesatsningen som genomförts under senare år har inneburit att vi numera har en tydlig 
struktur för vår studieverksamhet. Målsättningen under kommande år bör vara att fortsätta 
utveckla studieverksamheten såväl på nationell nivå, som i distrikt och arbetarekommuner. Men 
också att bredda verksamheten så att fler utbildningarna också kan göras tillsammans med 5 
fackförbund och andra organisationer inom arbetarrörelsen. Tillsammans är vi starka. 
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Förslag till stadgeändring 

Efter en grundlagsändring där valkretsarna till riksdagen gjordes om, behöver två partidistrikt i 
Västra Götaland ombildas och byta namn. Detta för att partidistriktens indelning ska stämma 
överens med valkretsarna till riksdagen. 
 5 
- f.d. Bohusläns partidistrikt blir Göteborgsområdets partidistrikt.  
- f.d. Norra Älvsborgs partidistrikt blir Fyrbodals partidistrikt.  
 
En sådan förändring kräver en ändring av partiets stadgar, 2 kapitlet, 2 §, 2 momentet. 
Partistyrelsen föreslår därför kongressen besluta att stadgarna förändras enligt nedan. 10 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Partiet består av följande partidistrikt 
 
Stockholms partidistrikt 
Stockholms läns partidistrikt 
Uppsala läns partidistrikt 
Södermanlands partidistrikt 
Östergötlands partidistrikt 
Jönköpings läns partidistrikt 
Kronobergs partidistrikt 
Kalmar läns partidistrikt 
Gotlands partidistrikt 
Blekinge partidistrikt 
Skånes partidistrikt 
Hallands partidistrikt 
Göteborgs partidistrikt 
Bohusläns partidistrikt 
Norra Älvsborgs partidistrikt 
Älvsborgs södra partidistrikt 
Skaraborgs partidistrikt 
Värmlands partidistrikt 
Örebro läns partidistrikt 
Västmanlands partidistrikt 
Dalarnas partidistrikt 
Gävleborgs partidistrikt 
Västernorrlands partidistrikt 
Jämtlands läns partidistrikt 
Västerbottens partidistrikt 

Partiet består av följande partidistrikt 
 
Stockholms partidistrikt 
Stockholms läns partidistrikt 
Uppsala läns partidistrikt 
Södermanlands partidistrikt 
Östergötlands partidistrikt 
Jönköpings läns partidistrikt 
Kronobergs partidistrikt 
Kalmar läns partidistrikt 
Gotlands partidistrikt 
Blekinge partidistrikt 
Skånes partidistrikt 
Hallands partidistrikt 
Göteborgs partidistrikt 
Göteborgsområdets partidistrikt 
Fyrbodals partidistrikt 
Älvsborgs södra partidistrikt 
Skaraborgs partidistrikt 
Värmlands partidistrikt 
Örebro läns partidistrikt 
Västmanlands partidistrikt 
Dalarnas partidistrikt 
Gävleborgs partidistrikt 
Västernorrlands partidistrikt 
Jämtlands läns partidistrikt 
Västerbottens partidistrikt 
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Norrbottens partidistrikt Norrbottens partidistrikt 

Partikongressen föreslås besluta: 
att bifalla stadgeändringen 
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G FRAMTIDSPARTIET  

Partistyrelsens utlåtande över motionerna B179:2, D2:2, G1:1, G2:1, G2:2, G3:1, G4:1, 
G5:1, G6:1, G7:1, G8:1, G9:1, G10:1, G11:1, G12:1, G12:2, G13:1, G13:2, G14:1, G14:2, 
G14:3, G15:1, G15:2, G15:3, G16:1, G17:1, G17:2, G18:1, G19:1, G19:2, G19:3, G19:4, 
G20:1, G21:1, G22:1, G23:1, G23:2, G24:1, G24:2, G25:1, G25:2, G25:3, G26:1, G27:1, 5 
G27:2, G27:3, G28:1, G28:2, G29:1, G29:2, G30:1, G30:2, G30:3, G31:1, G31:2, G32:1, 
G32:2, G32:3, G33:1, G34:1, G34:2, G35:1, G35:2, G36:1, G36:2, G37:1, G38:1, G39:1, 
G39:2, G40:1, G40:2, G41:1, G41:2, G41:3, G42:1, G43:1, G44:1, G44:2, G45:1, G46:1, 
G47:1, G48:1, G48:2, G48:3, G48:4, G48:5, G49:1, G49:2, G50:1, G51:1, G52:1, G53:1, 
G54:1, G54:2, G54:3, G54:4, G55:1, G55:2, G55:3, G55:4, G56:1, G57:1, G58:1, G59:1, 10 
G60:1, G61:1, G61:2, G61:3, G62:1, G62:2, G62:3, G62:4, G63:1, G63:2, G63:3, G63:4, 
G64:1, G65:1, G66:1, G66:2, G67:1, G67:2, G67:3, G68:1, G68:2, G69:1, G69:2, G70:1, 
G70:2, G71:1, G71:2, G71:3, G72:1, G72:2, G72:3, G73:1, G73:2, G74:1, G74:2, G75:1, 
G75:2, G75:3, G75:4, G75:5, G75:6, G75:7, G76:1, G76:2, G77:1, G78:1, G78:2, G79:2, 
G80:2, G81:2, G82:1, G82:2, G83:1, G83:2, G84:1, G85:1, G85:2, G86:1, G86:2, G86:3,  15 

UG66 Stärk folkrörelsen  
Partistyrelsen noterar med tillfredställelse att många motionärer engagerat skriver motioner i syfte 
att utveckla och förstärka folkrörelsen. Vi tror att det är en konsekvens av att vi på 2015 års 
kongress förde intensiva och utvecklande samtal kring hur vi skall stärka folkrörelsen. Inför 
denna kongress har vi fått in ett stort antal motioner som yrkar på stadgeändringar. Partistyrelsen 20 
menar att vi till kongressen i april inte hinner välja och sammankalla en ny stadgekommitté. Vi 
föreslår därför kongressen besluta att hänskjuta ett antal av dessa motioner till kommande 
kongress.    

Studier          
Motionärerna pekar på att det finns ett behov av mentorsutbildning av medlemmar som avslutar 25 
sina förtroendeuppdrag i eller för partiet.  
 
Partistyrelsen anser, likt motionärerna, att det är viktigt för partiet att hitta olika former för att ta 
tillvara på bland annat erfarna medlemmars och förtroendevaldas erfarenheter och kunskaper. 
Det är en del i att utveckla partiets till att bli en ”lärande organisation”. För att bli en lärande 30 
organisation satsar partiet på att utveckla olika metoder, där vi kontinuerligt lär oss av olika 
erfarenheter i organisationen och från samhället i stort. Det arbetet finns samlat i den nationella 
”Handlingsplanen för framtidspartiet 2015 – 2020”. För att bli en lärande organisation behövs 
det gemensamma visioner, samarbete inom och utanför organisationen, uppmuntran till 
kreativitet, risktagning, reflektion, ett öppet kunskaps- och informationsflöde och inte minst 35 
insikten om att dessa frågor måste prioriteras. En viktig del i att stärka partiet som lärande 
organisation är att ge våra förtroendevalda goda förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag att vara 
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en framgångsrik ledare i partiet. En viktig insats partiet gör för att stötta våra förtroendevalda är 
att genomföra ledarutbildning i fyra steg. De två första stegen i ledarutbildningen vänder sig till 
alla våra förtroendevalda. Förutom att utbildningarna ger de förtroendevalda olika kunskaper och 
erfarenheter kring ledarskapet, så skapar det också sociala nätverk mellan de som går 
utbildningarna. I handlingsplanen för ett framtidsparti beslutades dessutom om ett projekt för att 5 
samordna insatser för förtroendevalda och kandidater inför framtida val skall genomföras. 
Projektet ska även bidra till att uppnå partikongressens mål om att vara förtroendevalda ska 
avspegla samhället och att säkra tillgången till framtida kompetenta företrädare. Frågan om 
mentorsskapsformer kommer att tas upp inom ramen för detta projekt. 
 10 
Motionärerna yrkar på att partiets utbildningar ska göras tillgängliga på nätet och att e-studier ska 
utvecklas. Partistyrelsen tycker att det är viktigt att skapa låga trösklar för medlemmar och 
förtroendevalda till partiets olika utbildningar. Ett sätt att minska trösklarna är att utveckla e-
studier. Partistyrelsens kansli har påbörjat ett samarbete med ABF för att utveckla e-studier för 
medlemmar och förtroendevalda.  15 
 
Några av motionärerna lyfter även upp betydelsen av att partiets studier bedrivs på olika språk. 
Partistyrelsens kansli har i samarbete med ABF översatt studiematerialet till medlemsutbildning 
steg 1 och steg 2 till arabiska och engelska. Därutöver skrivs studiematerialet till 
medlemsutbildning steg 1 och steg 2 om till lätt svenska. Diskussioner förs mellan partistyrelsens 20 
kansli och ABF för att översätta ytterligare studiematerial till andra språk.  
 
Motionären vill att rådslagen återupprättas som arbetsmetod innan partiet tar ställning i stora 
viktiga samhälls- och framtidsfrågor. Partistyrelsen arbetar med olika metoder för att ta tillvara på 
medlemmars åsikter och kunskaper. Partikongressen är partiets viktigaste forum för olika 25 
politiska ställningstaganden. Det är många medlemmar och förtroendevalda som engagerar sig 
inför kongressen, genom att bland annat skriva motioner. Inför kongressen utvecklas även olika 
politiska program som debatteras flitigt i partiet inför beslut på kongressen. Under flera år har 
kongresserna haft olika fokusfrågor, såsom jobb, tillväxt osv. På så sätt har partiet gjort rådslagen 
till en del av kongressens arbete. Kongressens beslut formuleras slutligen i politiska riktlinjer. 30 
Numer har vi kongress vart annat år. 
 
Motionären vill att medlemsutbildningen ska kompletteras med ett avsnitt om personalpolitik.  
Medlemsutbildningen vänder sig till partiets medlemmar och speciellt de som är nya medlemmar. 
Medlemsutbildningen har som syfte att öka medlemmarnas kunskaper om politik, framtidspartiet, 35 
ideologi och historia. De som går utbildningen ska ges mer kunskaper om hur man på olika sätt 
kan engagera sig och göra insatser i partiorganisationen som leder till samhällsförändring. 
Utbildningen är därmed ingen förtroendemannautbildning. 
 
Motionären vill att Socialdemokraterna utreder hur partiet kan underlätta för medlemmar att vara 40 
med och utveckla politiken. 
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Partistyrelsen har sedan 2012 intensifierat arbetet med olika insatser för att ge medlemmar större 
möjlighet att vara med påverka partiet och politiken. En viktig åtgärd är att erbjuda alla 
medlemmar att få gå en medlemsutbildning, där medlemmen ges kunskap om partiets ideologi, 
historia och organisation. I medlemsutbildningen arbetar man även med opinionsbildning, 5 
mötesteknik och maktanalyser. Utöver medlemsutbildningen, behöver partiet ha ett ledarskap 
som uppmuntrar medlemmarna till att delta i utvecklingen av partiets politik. Därför har partiet 
utvecklat en ledarutbildning i flera steg. I partistyrelsens Handlingsplan för framtidspartiet 2015 – 
2020 lyfts flera prioriterade åtgärder för att utveckla medlemmarnas möjlighet att påverka partiet 
och politiken. 10 
 
Motionären vill att partistyrelsen ska utreda hur partiet kan utveckla förtroendet för 
förtroendevalda och säkra partiets värdegrund. 
 
Partistyrelsen har gjort och gör olika insatser för att utveckla förtroendet för våra 15 
förtroendevalda. Partistyrelsen har bland annat tydliggjort vad ett socialdemokratiskt ledarskap 
innebär, genom att ta fram en ledarskapsidé med namnet Socialdemokratiskt ledarskap - "Att leva 
idén”. En av punkterna i ledaridén är att ”Hålla idén i fokus. Vår grundläggande idé och våra 
gemensamma värderingar – som de formuleras i stadgar och partiprogram – ska genomsyra allt vi 
gör. Det ska bidra till att förverkliga vår vision om att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna 20 
frihet och framtidstro. För en organisation som vår, räcker det dock inte att bara ha värderingar. 
För att upplevas som trovärdiga måste vi också leva våra värderingar. Vi måste både säga, göra 
och vara vår värdegrund!” Ledarskapsidén Socialdemokratiskt ledarskap – att leva idén 
genomsyrar både arbetet med att utveckla partiets valberedningsarbete, men idén finns även med 
som en grund i partiets stora satsning på ledarutbildningar. Ledarutbildningarna är en viktig del i 25 
att utveckla och stötta de förtroendevalda i sina roller. I ledarutbildningen är punkten att ”Hålla 
idén i fokus” en väldigt viktig fråga. 
 
Motionären vill att partistyrelsen ska utveckla och stödja virtuella nätverk av medlemmar i syfte 
att stödja humanism och mänskliga rättigheter och aktivt motverka hat, främlingsfientlighet, hot 30 
och trakasserier på nätet. 
 
Partistyrelsen ser med allvar på utvecklingen i samhället och på nätet, där tonläget på debatten 
har skruvat upp kraftigt. Det är inte ovanligt att grova ord och övertramp sker. Regeringen har 
uppmärksammat tonläget på nätet och har därför utrett frågan. Utredningen föreslår en ny 35 
lagstiftning mot näthat. Justitieminister Morgan Johansson har för avsikt att lägga fram ett förslag 
på ändrad lagstiftning till riksdagen. 
 
En annan viktig åtgärd är att ge partiets medlemmar goda förutsättningar att debattera med 
motståndare på nätet. Ett sätt att stärka partiets medlemmar i debatten är att ge dem god 40 
kännedom om partiets grundläggande värderingar och med den kunskapen finna sina egna 
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argument mot de som är partiets motståndare på nätet. Det är också viktigt att stärka de sociala 
nätverken mellan våra medlemmar. Partiet nationellt har, inte minst inför och under valrörelser, 
gjort särskilda insatser för att stödja nätverksbyggande funktioner på nätet. Ett annat sätt att 
stärka medlemmarnas ideologiska kunskap och sociala nätverk är att ge medlemmarna möjlighet 
att delta i olika utbildningar.  5 
 
En motionär vill att partiet på lokal, regional och nationell nivå tar fram informationsmaterial och 
kampanjmaterial på andra språk. Partistyrelsen prövar ständigt behovet av att översätta 
informationsmaterial och kampanjmaterial till andra språk. Vid valrörelser har valmaterial 
översats till flera olika språk. Partistyrelsen har även översatt studiematerialet till 10 
medlemsutbildning steg 1 och steg 2 till arabiska och engelska. Partistyrelsens kansli kommer att 
fortsätta göra en bedömning av behovet att översätta informationsmaterial och kampanjmaterial 
vid varje enskilt fall. 
 
Partistyrelsen kan inte ta ansvar för att översätta partiets regionala och lokala 15 
informationsmaterial eller kampanj material. Det ansvaret ligger på respektive partidistrikt och 
arbetarkommun att hantera. Kan partistyrelsen kansli samordna och underlätta är det 
eftersträvansvärt. 
 
Motionären argumenterar för att partistyrelsen tillsammans med ABF borde initiera ett 20 
folkbildningsarbete kring korta lån. Partistyrelsen ser, liksom motionären de problem som 
enskilda kan hamna i, om man tvingas till korta lån med ofta mycket höga räntor. Många 
människor har hamnat i en skuldfälla. Det behövs ett folkbildningsarbete i denna fråga av flera 
olika aktörer. Viktiga insatser för att förebygga detta är exempelvis förstärkt 
konsumentvägledning, lagstiftning samt utbildningsinsatser i skolan och folkbildningen. Det är 25 
dock inte en fråga för partistyrelsen att agera i.  

Medlemskapet 
Motionären beskriver väl hur Socialdemokraternas såväl som andra partiers medlemsantal över 
tid har sjunkit och vad detta kan bero på. Partistyrelsen delar motionärens känsla av att mer måste 
göras för att vi ska fortsätta vara ett stort parti som samlar många människor. Precis som 30 
motionären beskriver finns en medlemsutvecklingsstrategi som sträcker sig till 2024. 
Partikongressen 2015 beslutade även om ett handslag för framtidspartiet där det bland annat slås 
fast att vi varje år ska öka i medlemsantal och att minst 90 % av medlemmarna ska känna sig 
nöjda med sitt medlemskap.  
 35 
Motionären föreslår att partikongressen ska ge partisekreteraren i uppdrag att ta fram ett underlag 
för att möjliggöra etablerandet av socialdemokratiska nätverk/digitala S-föreningar. Partistyrelsen 
menar att den möjligheten inte hindras av stadgarna. När en ny medlem går med i partiet erhåller 
den vid inträde sitt partimedlemskap i den primärkommun där medlemmen bor. Om 
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medlemmen önskar kan den överföra sitt partimedlemskap till en annan socialdemokratisk 
förening och en annan arbetarekommun. En förening som har upptagits i arbetarekommunen har 
samma rättigheter och ansvar som de andra föreningarna i arbetarekommunen. Det är oavsett om 
det är en digital socialdemokratisk förening, sakpolitisk förening, språkförening eller en förening 
som är baserad på yrkestillhörighet.  5 
 
Partistyrelsen vill uppmuntra utvecklingen av nätverk/digitala föreningar. Det är redan idag fullt 
möjligt med båda lokala, regionala och nationella nätverk och organisationsbildningar kring t.ex. 
sakpolitiska områden. Initiativ har också tagits tidigare. Ett exempel är det digitala nätverk för det 
”gröna folkhemmet” som partistyrelsens kansli medverkade till på 90-talet. Partistyrelsen ger 10 
därför sitt kansli uppdrag att undersöka hur man kan stimulera denna utveckling i 
partiorganisationen. 
 
Motionären föreslår vidare att partistyrelsen utvecklar en mobilapplikation för partiets 
medlemmar. Partistyrelsen delar motionärens intresse för denna fråga och ämnar därför ge sitt 15 
kansli i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att en sådan applikation utvecklas inom 
ramen för en framtidsinriktad och effektiv medlemskommunikation. 
 
Motionären föreslår att valberedningen ges uppdrag om att se över öppna valprocesser. 
Partikongressen 2013 gav valberedningen tydliga uppdrag att, tillsammans med valberedningar på 20 
partidistriktsnivå, arbeta för större öppenhet och större förtroende för valberedningarnas arbete. 
 
Motionärerna argumenterar för att den enhetliga medlemsavgiften ska kompletteras med 
möjlighet till familjerabatt. Partistyrelsen menar att den individuella medlemsavgiften säkerställer 
medlemskapets lika värde och lika rättigheter. Tidigare partikongresser har också avslagit 25 
motioner om rabattering av medlemsavgifter och partistyrelsen ser inte att det finns anledning att 
ompröva det beslutet. 
 
En av partiets grundprinciper är ”en medlem, en röst”. Det är därför inte görbart att räknas som 
medlem flera gånger när det handlar om att räkna ut ombud till partiets beslutande församlingar. 30 
Det är i den arbetarekommun där medlemmen har sitt partimedlemskap som man är 
ombudsgrundande. Som medlem har man rätt att föra över sitt partimedlemskap till önskad 
grundorganisation, även om den grundorganisationen tillhör en arbetarekommun där man inte är 
bosatt.  
 35 
Partistyrelsen menar att stadgarna redan idag tydliggör att man endast kan vara 
ombudsgrundande en gång samt att ordningen att man själv väljer sin 
arbetarekommuntillhörighet är väl värd att behålla. 
 
Motionären tar upp behovet av att stärka banden med tjänstemannagrupper och akademiker. 40 
Man anser att det behövs en systematiserad dialog med tjänstemän och akademiker på lokal nivå. 
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Partistyrelsen delar uppfattningen att det finns anledning att öka intensiteten och aktiviteten 
riktad till tjänstemän och akademiker. Formerna och strukturerna för denna organisering bör 
utvecklas lokalt och regionalt av de personer som sedan ska leda arbetet. Partistyrelsen ser 
positivt på att partidistrikt och arbetarekommuner tar ansvar för att stärka organisatoriskt för att 5 
systematisera detta arbete. Partistyrelsen ser som sin uppgift att hjälpa till med stöd och idéer för 
metodutveckling till den lokala och regionala partiorganisationen. Det handlar om att finna 
samarbeten och dialog mellan olika personer och identifiera och skapa opinion kring 
gemensamma politiska ståndpunkter och kring enskilda frågor. Att skapa och bibehålla goda 
relationer med företrädare som är verksamma inom TCO, SACO och dess medlemsförbund. På 10 
central nivå finns arenor och nätverk för dialog med Tjänstemannaorganisationerna som vilar på 
en öppen ömsesidig relation. Dessa nätverk ses regelbundet över och anpassas till rådande 
förutsättningar. 
 
Motionären lyfter det faktum att motioner som skrivits till LO och LO förbundens kongresser 15 
kring förbättringar i arbetslivets villkor i sin förlängning kräver att Sverige leds med en stark 
socialdemokratisk majoritet. De värderingar som ligger till grund för LOs och LO förbundens 
medlemmar är i likhet med Socialdemokraternas jämlikhet, solidaritet och frihet. Motionären 
pekar på de försämringar som skett och drabbat LO arbetare under de borgerliga åren trots 
skrivande av motioner och frågor som drivits.  20 
 
Socialdemokraternas partistyrelse har hittills under mandatperioden lyft fram frågor för att 
gemensamt med facken utveckla den svenska modellen i ett omfattande samhällsbygge och drivit 
politik för att få fler i jobb och utbildning, god etablering och trygg välfärd för alla. 
 25 
Partistyrelsens intentioner att riktat arbeta med de facklig politiska frågorna tillsammans med LO 
och de fackliga organisationerna ligger väl i linje med att utveckla den svenska modellen och 
fortsätta arbetet med att uppnå sjysta villkor på arbetsmarknaden. 
 
Motionären belyser den viktiga frågan om hur fackliga S-klubbar eller S-föreningar bidrar till en 30 
bättre facklig-politisk samverkan. Såsom hemsidan (www.socialdemokraterna.se/bli-medlem) nu 
är utformad finns möjlighet att välja vilken S-förening man vill tillhöra. När man skriver in sitt 
personnummer listas vilka S-föreningar som finns i arbetarekommunens upptagningsområde, 
såväl geografiska som andra S-föreningar. I de rutiner för välkomnande av nya medlemmar som 
man kommit överens om på partiets alla nivåer säkras också att medlemmar får frågan om vilken 35 
förening man vill tillhöra, om man inte gjort ett eget val vid inträdet.  
 
Motionären föreslår att Socialdemokraterna startar en medlemstidning och föreslår även när och 
hur ofta tidningen ska komma ut. Partistyrelsen instämmer i bilden av att gemensam 
informationsgrund är viktig i en organisation och för att fler medlemmar ska känna sig 40 
engagerade och trygga att bära organisationens budskap. De medlemsundersökningar som görs 

http://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem
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bland Socialdemokraternas medlemmar visar på två intressanta aspekter i sammanhanget. När 
medlemmar anger vilka olika områden som medlemskapet möjliggör hamnar ”Att hålla sig 
informerad” i topp. Samtidigt anger nästan var femte medlem att man inte fört fram partiets 
politik i ett sammanhang utanför partiverksamheten den senaste månaden. Här menar 
partistyrelsen att en medlemstidning skulle kunna spela en roll för medlemskapets upplevda 5 
värde.  
 
Det pågår ett arbete för att utreda möjligheterna för en medlemstidning för Socialdemokraterna, i 
motionens anda, och hur en sådan skulle kunna utformas.  
 10 
Motionären föreslår att man vid inträde i Socialdemokraterna inte ska behöva ange sina fyra sista 
siffror i personnumret. Partistyrelsen å sin sida ser vikten av att det personliga medlemskapet 
säkras genom att de fyra sista siffrorna i personnumret anges. Det är olyckligt att det tidigare 
lämnats ett annat besked än att det fullständiga personnumret behövs för att träda in som 
medlem i Socialdemokraterna.  15 
 
Socialdemokraterna har en integritetspolicy som tydliggör till vad de uppgifter som finns i vårt 
medlemssystem får användas till samt med vilka andra dessa uppgifter delas. Det finns 
information om denna policy (www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy) i allt 
medlemsvärvarmaterial som produceras, såväl tryckt som digitalt.  20 
 
Datainspektionen har under 2012 med uppföljning 2014 undersökt hur politiska partier efterlever 
personuppgiftslagen. För Socialdemokraternas del avslutade man ärendet 2014 efter att partiet 
gjort de förändringar som Datainspektionen efterfrågade för att bland annat säkra hanteringen av 
personuppgifter och åtkomst till dessa. Som medlem ska man aldrig behöva känna en osäkerhet 25 
kring att partiet behandlar ens personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt som säkrar den 
personliga integriteten. 
 
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att det finns anledning att arbeta med att förbättra 
tillgängligheten i Socialdemokraternas verksamhet. Oavsett om det handlar om fysiska lokaler, 30 
information eller bemötande finns mer att göra för att fler ska känna delaktighet i partiets 
verksamhet. Partistyrelsen menar att det på många håll sker ett förbättringsarbete gällande detta, 
men inser också att mycket mer finns att göra inte minst gällande de lokaler vi själva äger eller hyr 
för längre period eller enskilda sammankomster.  
 35 
Partistyrelsens starka rekommendation är att man i organisationens samtliga led intensifierar 
arbetet med tillgänglighet och föreslår att arbetet med en checklista i motionens anda prioriteras 
starkt. 
  

http://www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy
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Organisation 
Partistyrelsen konstaterar att det föreligger en lång rad förslag på temat partikongress och 
distriktskongresser. Många av dessa finns all anledning att överväga och kommer därför att kräva 
stadgeändringar.  
 5 
Partistyrelsen avser därför att inför kommande partikongress ta initiativ till en stadgekommitté 
som får till uppgift att genomlysa våra stadgar och komma med förslag till de ändringar som 
behöver göras.  Den av partistyrelsen valda kommitté kommer att få bedöma de förslag som 
väckts samt återkomma med förslag. Motioner som föreslår stadgeändringar föreslås därför bli 
besvarade. 10 
 
Partistyrelsen noterar att en motionär argumenterar för en lösning där samtliga 
arbetarekommuner får ett grundombud till partikongressen. Partistyrelsen menar att föreslagen 
modell skulle rubba principen om ”en medlem en röst” då det i större arbetarekommuner skulle 
krävas väldigt många medlemmar för att få fler än ett ombud medan det i mindre 15 
arbetarekommuner skulle gå att få väldigt god representation trots lågt medlemsantal. Det är 
dessutom viktigt att värna respektive organisationsleds beslutsansvar. Det är distriktsstyrelsen 
som har att hantera indelning i valkretsar samt att fastställa antal ombud och suppleanter i 
respektive valkrets. Partikongressen 2013 beslutade att avslå förslag i motionens andra och 
partistyrelsen ser inte att det finns anledning att ompröva det beslutet.  20 
 
En lång rad motionärer föreslår förändringar hur val av kongressombud går till, fördelning av 
ombuden i partiorganisationen samt hur respektive arbetarekommun skall redovisa vilka ombud 
som valts mm. Föreslås vidare förändringar i kongressperioder, hur stadgarna bör reglera val av 
partiledning samt fyllnadsval av de samma. Vidare föreslår motionärer att normalstadgar för 25 
partidistrikt bör ändras så att det blir möjligt för en arbetarekommun att avslå en motion till 
distriktskongress och därmed inte skicka in den för behandling. Jämför med behandling av 
motioner till partikongress. 
 
En motionär väcker förslag om idébank för i första hand kommunala angelägenheter. 30 
Motsvarande förslag om idébanker för olika partiangelägenheter väcks från tid till annan. Dylika 
förslag har också diskuterats på tidigare kongresser. I regel har resultaten av dessa diskussioner 
blivit att kongresser uppmanat partistyrelsens kansli att pröva förutsättningarna att få tillstånd en 
dylik funktion utan att alltför mycket av personella resurser binds för att få funktionen att fungera 
i daglig drift. Finns också anledning att poängtera att en lärande organisation förutsätter att 35 
många tar ett ansvar för att sprida goda exempel. 
 
Motionärer beskriver arbetet med att genomföra det beslut om att lägga samman partistyrelsens 
kansli och riksdagsgruppens kansli som inleddes av 2009 års kongress och som senare fastställdes 
av partistyrelsen 2011. Man menar att partistyrelsen borde initiera en utvärdering av 40 
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sammanslagningen genom att det gått några år samt att våra arbetsförutsättningar förändrats 
genom att vårt parti befinner sig i regeringsställning. 
 
Partistyrelsen delar motionärernas mening att vår organisation från tid till annan behöver 
utvärderas. Utifrån vår omvärld, ekonomiska resurser och våra interna behov är det naturligt att 5 
återkommande genomlysa vår organisation, arbetsorganisation och hur vi mest optimalt använder 
våra ekonomiska och personella resurser. Partistyrelsen avser därför att under kommande 
kongressperiod ta initiativ till en utvärdering av organisationsförändringen som gjordes efter 2009 
års kongress. 
 10 
En motionär är upprörd över att olika partidistrikt och arbetarekommuner hanterar 
nomineringsarbetet inför att vårt parti skall fastställa valsedel inför val till Europaparlamentet. 
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att det är av stor betydelse att alla medlemmar ges 
en rimlig möjlighet att påverka sin arbetarekommuns nominering inför att partidistrikt kanske 
samlar ihop nomineringar och enas kring ett antal namn. Partistyrelsen är dock mycket tveksam 15 
till att reglera dessa frågor i detalj i våra stadgar. 
 
Motionärer argumenterar för att vi socialdemokrater skall utveckla samarbetet med andra partier 
för större framgångar inom EU. Vidare förslår motionärerna att vårt parti skall driva på för en 
utredning av möjligheterna till en standardisering av rösträttigheter inom EU. Motionärerna 20 
önskar att partiet satsar mer för att ”utlandssvenskar” skall få information om partiets politik så 
att de motiveras att delta i allmänna val samt avslutningsvis informera partimedlemmarna om 
aktuell Europapolitik. 
 
Partistyrelsen menar att vårt parti är mycket aktivt i det samarbete som sker mellan 25 
socialdemokratiska partier inom inte Europa. Det är ett mångårigt arbete som vi har all anledning 
att vara stolta över. Vidare kan vi notera att socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet 
gör att framgångsrikt arbete för de politiska program vi arbetar efter.  
 
Motionärer argumenterar för att vårt parti i valrörelser skall rikta mer information till 30 
utlandssvenskar som numer är många individer. Frågan är självklart intressant och bör övervägas. 
I grunden är det dock en fråga om prioriteringar av begränsade resurser. Partistyrelsen vill även 
hänvisa till det nyhetsbrev från Socialdemokraterna i Europaparlamentet som publiceras på 
webben upp mot 40 gånger per år. 
 35 
Motionär argumenterar för att den kommunala gruppens ordförande skall vara adjungerad till 
arbetarekommunens styrelse för att på så sätt säkerställa att arbetakommunens medlemmar får 
inflytande över kommunpolitiken. Motionär vill att detta skall skrivas in i partiets normalstadgar. 
Partistyrelsen menar, liksom Sollentuna arbetarekommun, att det vore olyckligt om partiets 
stadgar i detalj reglerar hur det lokala partiarbetet organiseras. 40 
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En motionär skriver i motion om ”Samisk folkbildning” att kunskaperna och respekten för de 
samiska frågorna är allt för låg bland majoritetssamhällets medborgare och politiker. Denna 
okunskap i de politiska leden innebär att de politiska diskussionerna kring samiska frågor ofta 
landar på en basal nivå, där komplexa frågor kring självbestämmande har svårt att lyfta. 
 5 
Partistyrelsen ser, liksom motionären, att det föreligger kunskapsluckor och möjligen bristande 
engagemang i dessa frågor. Partistyrelsen kommer att föreslå kongressen att partistyrelsen får 
uppgift att utse en person med specifikt ansvar för samefrågorna samt utveckla de löpande 
kontakterna med samiska socialdemokratiska företrädare. Finns anledning att stryka under att en 
socialdemokratisk ledamot av Riksdagen (konstitutionsutskottet) har ett direkt kontaktansvar 10 
med samiska företrädare. 
 
Motionärerna beskriver hur landets befolkning blir äldre och medellivslängden ökat samtidigt 
som det i riksdagen endast finns ett fåtal ålderspensionärer. I partiets stadgar slås fast att 
Socialdemokraterna ska vara en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människors vardag. I 15 
den uppgiften ingår att våra förtroendevalda ska spegla befolkningen i stort och bestå av personer 
med olika könsidentitet, ålder, etnicitet och andra egenskaper och erfarenheter. För att säkerställa 
det har vi ett gemensamt ansvar i att värva, nominera, valbereda och välja på ett sådant sätt att 
mångfalden säkras.  
 20 
Det är när våra förtroendevalda speglar samhället i stort som vi förvaltar det förtroende som vi 
under lång tid fått från medborgarna. Partistyrelsen menar dock är det är angeläget att värna 
organisationens alla led, och dess möjligheter att ta fram kandidatlistor inför de val där partiet 
ställer upp. Medlemmarnas möjlighet att påverka detta är en grundsten i medlemskapets värde. 
Det är också respektive organisationsleds ansvar att ha ett arbetssätt som lämpar sig för öppna 25 
processer och valsedlar som speglar samhället i stort. Det är viktigt att man i nomineringsarbetet 
tar hänsyn till önskemål om en allsidig åldersrepresentation. 
 
Motionärer föreslår att partikongressen rekommenderar partiets alla organisationsled att 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt. Det är även partistyrelsens fasta 30 
övertygelse att organisationen, politiken och verksamheten blir bättre när vi är många som 
tillsammans formar och företräder den. 
 
Motionär uttrycker bekymmer över att det i allt för många arbetarekommuner fortfarande är 
männen som dominerar det politiska arbetet. Motionären menar att ambitionsnivån är på tok för 35 
låg och att ett sätt att förändra detta är att partiorganisationen inte bara accepterar utan aktivt 
medverkar till att det ordnas möten av kvinnor och för endast kvinnor. 
 
Partistyrelsen kan med anledning av motionen konstatera att det, trots allt, återstår en hel del att 
göra för vårt feministiska parti, också i vårt interna arbete. Partistyrelsen vill dock samtidigt 40 
tydliggöra att det inte föreligger några stadgemässiga hinder för att möta motionärens önskemål. 



20 
 

Programfrågor 
Motionärerna yrkar på att partiets namn skall renodlas till Socialdemokraterna och att det i våra 
lokala partiorganisationers namn skall tas bort arbetarekommun. Partistyrelsens konstaterar att 
denna fråga varit föremål för diskussion på ett antal partikongresser. Vid varje tillfälle har 
partikongressen med breda majoriteter beslutat att avslå motioner på detta tema. 5 
 
Partistyrelsen finner inte att det sedan den senaste kongressen har hänt något i vår omvärld eller i 
vårt partis inre liv som motiverar det motionärerna förslår. Partistyrelsen önskar därutöver betona 
vikten av att vi under kommande år utvecklar vårt fackliga-politiska samarbete med inte minst 
LO facken. Politiken behöver formas, växa fram i dialoger med fackligt aktiva men också med 10 
många löntagare på olika arbetsplatser. Dessa faktum förhindrar inte att vi i våra kontakter med 
väljare och allmänhet idag använder vårt namn Socialdemokraterna. Flertalet om inte alla 
partiorganisationer kallar sig Socialdemokraterna och det län eller kommun man verkar i.  
 
Kongressen 2013 antog efter ett omfattande arbete och en bred diskussion ett nytt partiprogram 15 
med ett mer vardagligt språk och en tydligare riktning. Partistyrelsen ser det naturligtvis som 
viktigt att vi som parti kontinuerligt prövar och omprövar vår ideologiska grund och riktning, 
men att nu skriva om delar av partiprogrammet för att söka omdefiniera begrepp, ser 
partistyrelsen inte som aktuellt. 
 20 
Motionär yrkar på att partikongressen skall fatta ett antal beslut avseende om socialdemokraterna 
i fortsättningen skall delta i val till olika organ inom Svenska kyrkan. Motionärerna önskar att 
kyrkovalet 2017 är det sista som vårt parti deltar i som samtal parti. Man menar att enskilda 
partimedlemmar självklart kan engagera sig i de kyrkliga frågorna och organisera sig på det sätt 
man finner lämpligt. Vidare föreslås att de socialdemokratiska medlemmar som önskar kandidera 25 
för någon annan nomineringsgrupp än den socialdemokratiska, skall ha sin fulla rätt att göra så. 
 
Partistyrelsen följer den pågående diskussionen kring frågor om hur Socialdemokraterna som 
parti ska förhålla sig till möjligheten att verka som nomineringsgrupp inom ramen för Svenska 
Kyrkans demokratiska organisation. Partikongresserna 2009 och 2013 beslutade med stor 30 
majoritet att Socialdemokraterna även i fortsättningen skall engagera sig i Svenska Kyrkans 
demokratiska arbete och söka stöd för vår politik och våra kandidater i kyrkoval. Partistyrelsen 
ser inga skäl att nu ompröva dessa beslut.  
 
Partistyrelsen är medveten om att det förekommer diskussioner omkring synen på begreppet 35 
”nomineringsgrupp” inom partiorganisationer och socialdemokratiska grupper i Svenska Kyrkans 
olika organ.  Partistyrelsen vill därför be den stadgekommitté som förväntas arbeta inför 
kommande partikongress överväga om och i så fall vilka eventuella stadgemässiga justeringar som 
kan föreslås. 
 40 
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Motionärer föreslår att partistyrelsen skall initiera ett arbete syftande till politiskt program på 
mellanlång sikt, såsom 10 till 15 år. Partistyrelsen fattade 2012 beslut om att inleda det 
övergripande utvecklingsarbetet ”Socialdemokraterna – framtidspartiet” med särskilt fokus på 
just berättelsen om framtiden och att sprida kunskap om framtidens utmaningar och möjligheter. 
Det här har varit ett stort och viktigt arbete för hela partiet sedan dess. Och det finns anledning 5 
att överväga om det ska utmynna i ett särskilt framtidsprogram eller om det finns andra sätt att 
peka ut den fortsatta färdriktningen mot det jämlika och demokratiska samhället vi tillsammans 
ser framför oss. 
 
Motionär föreslår att partistyrelsen skall ta fram en nationellt formulerad plattform för den lokala 10 
valrörelsen och kommunala politiken. Man ser detta som ett viktigt verktyg för inte minst mindre 
arbetarekommuner. Partistyrelsen ser ett behov utav att i vardagen stärka möjligheterna för hur 
arbetarekommuner och lokalpolitiker ska kunna utveckla dialogen med väljarna. Det finns stor 
förståelse för att det utgör en utmaning att med små resurser och få påverkansmöjligheter finna 
vägar att utveckla valarbetet, såväl politiskt som organisatoriskt. Samtidigt måste vi beakta att det 15 
kommunala självstyret har en lång och stolt tradition som måste värnas och respekteras över tid.  
Vi bör självklart kunna hjälpa varandra på alla nivåer med att lyfta fram goda exempel och kloka 
förslag, men hur detta bäst låter sig göras bör analyseras ytterligare och partistyrelsen ber om att 
kongressen inte låser formerna för detta viktiga arbete. 
 20 
Motionärerna vill att partiet centralt ska fortlöpande informera om viktiga frågor och beslut som 
fattas inom EU på ett sådant sätt att flertalet medlemmar nås av denna information. Partistyrelsen 
tycker att det är viktigt att medlemmar i partiet ges en god kunskap om beslut som tas i partiet, i 
regering och riksdag, i kommuner, i landsting och i EU. Därför pågår det i dag ett arbete på 
partistyrelsens kansli för att utveckla partiets internkommunikation med bland annat partiets 25 
medlemmar. Partistyrelsen inser att kunskap om beslut som tas i exempelvis EU är en viktig del 
för att ge partiets medlemmar goda förutsättningar att påverka partiets politik. 
Partiorganisationens utmaning är att hitta en rimlig nivå på mängden information som ska spridas 
till medlemmarna samt vad som är relevant. Varje år har bara EU:s ministerråd 6000 möten med 
1000-tals olika viktiga beslut. 30 
 
I dag försöker EU-parlamentarikerna på olika sätt sprida information om viktiga EU-beslut. De 
använder bland annat sin hemsida, Facebooksida och nyhetsbrev. För att få ta del av den 
informationen krävs det att medlemmen själv följer hemsidan, anmäler sig till nyhetsbrevet eller 
gillar Facebooksidan.  35 
 
EU på hemmaplan (SOU 2016:1) lyfter betydelsen av skolans insats för att informera om EU och 
vilka beslut som tas där. Vidare lyfts politikens ansvar att tidigt lyfta viktiga EU-beslut för att 
informera medborgarna och ge dem förutsättningar att involveras. Partistyrelsen tycker att 
utredningen ger flera kloka förslag och avser att lyfta upp dem till politisk diskussion. 40 
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Motionären argumenterar för att partikongressen skall ge partistyrelsen i uppdrag att snarast 
genomföra en kraftfull mobilisering av hela den samlade arbetarrörelsen med siktet inställt på en 
övertygande valseger 2018. Vidare föreslås en riksomfattande studiekampanj på temat ”det 
jämlika samhället”. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att omgående behöver samla alla 
goda krafter inom arbetarrörelsen inför kommande valrörelser. Liksom motionären menar 5 
partistyrelsen att det är av största vikt att betydande resurser avsätts för våra studiesatsningar. Det 
är därför partistyrelsen nu avsätter mer resurser till studieverksamheterna än på många år.  
 
Ett antal motionärer föreslår åtgärder för att vitalisera demokratin. Man pekar på ett antal 
åtgärder för att bryta vanmakten i vardagen bland annat genom samhällsstöd till folkbildningen.  10 
 
Socialdemokratin är en folkrörelse och vår strävan efter att förverkliga vår politiska vision om ett 
samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro, kräver att vi också arbetar 
och inspireras av andra. För att förändra samhället behöver vi vara i ständig rörelse i takt med vår 
tid, vi behöver växa och utmanas för att människor ska utvecklas och skolas, men också för att 15 
samarbetet skapar nya idéer som utvecklar samhället. På kongressen 2015 beslutades att vi ska ta 
fram ett folkrörelsepolitiskt program vilket bland annat bör kunna ligga till grund för en del 
utvecklingsarbetet i motionens anda. Partistyrelsen ser precis som motionären folkrörelsernas och 
folkbildningens viktiga roll i samhället. 
 20 
Motionären föreslår ett rådslag eller motsvarande för att finna nya förslag på hur 
socialdemokratisk politik skulle kunna finansieras. Det är angeläget att vi i partiorganisationen 
diskuterar hur våra välfärdsåtaganden ska finansieras. Men partistyrelsen ser samtidigt att det 
finns många andra viktiga politikutvecklingsområden som organisationen bör arbeta med, och att 
det därmed bör sökas andra vägar att inkorporera just detta i det dagliga utvecklingsarbetet inför 25 
utarbetandet av politiska förslag. 
 
Motionär föreslår att partiet nationellt skall utarbeta en strategi för hur vårt parti skall förhålla oss 
när vi befinner oss i minoritet i olika beslutande församlingar. Partistyrelsen kan konstatera att 
vårt parti förhållandevis ofta, både i Riksdagen och i kommuner och landsting, befinner oss i en 30 
minoritetsställning. Att hålla ihop dessa konstellationer kräver stor omsorg, skicklighet och 
respekt om gemensamma överenskommelser, varvid det får anses mycket svårt att anta en 
strategi utifrån det som står i motionen. 
 
Motionär beskriver den digitala utvecklingen under senare årtionden. En utveckling som 35 
förändrat och förändrar vår vardag. Bland alla de möjligheter vi ser för oss finns också faror. Vi 
kan inte bortse ifrån att de digitala klyftorna riskerar att öka. 
 
Motionär föreslår att det socialdemokratiska partiet skall ta på sig ”ledartröjan” när det gäller 
digitaliseringen av samhället vilket förutsätter ett politiskt handlingsprogram för jämlik och 40 
demokratisk digitalisering av samhället.  
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Partistyrelsen delar synen på att digitaliseringen just nu förändrar våra liv och vårt samhälle i 
grunden. Det öppnar många möjligheter men vi får heller inte blunda för de risker som kan 
uppstå. Digitaliseringen påverkar alla delar av samhället och bidrar till hållbar tillväxt, 
sysselsättning och sammanhållning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har växlat upp 5 
arbetet med att digitalisera det offentliga Sverige. Regeringen har inrättat ett råd för digitalisering 
av det offentliga Sverige. 
 
Partistyrelsen föreslår partikongressen att partistyrelsens kansli får överväga hur 
partiorganisationen på bästa sätt skall följa utvecklingen och ta adekvata initiativ. 10 
 
Motionär beskriver att vårt parti för några år sedan fastställde HBT-programmet ”Ett bättre 
Sverige för alla”. Programmet innehåller förslag på åtgärder inom flera viktiga områden i syfte att 
förbättra situationen för HBT-personer. Motionären menar dock att programmet inte är spritt i 
tillräcklig omfattning till lokala partiorganisationer samt att det är hög tid att utvärdera och 15 
eventuellt revidera programmet före utgången av 2018. 
 
Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att aktuellt program inte fått den spridning det 
förtjänar. Vidare bör partistyrelsens kansli överväga föreslagen utvärdering och eventuell 
revidering.  20 

Partikongressen föreslås besluta:  
att  bifalla motionerna G21:1  
 
G21:1 (Umeå arbetarekommun) att facklig politisk samverkan får hög prioritet i partistyrelsen  

Partikongressen föreslås besluta:  25 
att  anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: B179:2, G1:1, 

G2:1, G2:2, G3:1, G4:1, G5:1, G6:1, G7:1, G8:1, G9:1, G10:1, G11:1, G12:1, 
G12:2, G13:1, G13:2, G14:1, G14:2, G14:3, G15:1, G15:2, G15:3, G16:1, G17:1, 
G17:2, G18:1, G19:1, G19:2, G20:1, G22:1, G23:1, G23:2, G24:1, G24:2, G25:1, 
G25:2, G25:3, G26:1, G27:1, G27:2, G27:3, G28:1, G28:2, G29:1, G29:2, G30:1, 30 
G30:2, G30:3, G31:1, G31:2, G32:1, G32:2, G32:3, G33:1, G34:1, G34:2, G35:1, 
G35:2, G37:1, G39:1, G39:2, G40:1, G40:2, G41:1, G41:2, G41:3, G42:1, G43:1, 
G44:1, G44:2, G45:1, G46:1, G47:1, G48:1, G48:2, G48:3, G48:4, G48:5, G49:1, 
G49:2, G50:1, G51:1, G52:1, G53:1, G56:1, G57:1, G58:1, G59:1, G60:1, G61:1, 
G61:2, G61:3, G62:1, G62:2, G62:3, G62:4, G63:1, G63:2, G63:3, G63:4, G65:1, 35 
G67:1, G67:2, G67:3, G68:1, G69:1, G69:2, G71:1, G71:2, G71:3, G72:1, G72:2, 
G72:3, G73:1, G73:2, G74:1, G74:2, G75:1, G75:2, G75:3, G75:4, G75:5, G75:6, 
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G75:7, G76:1, G76:2, G77:1, G78:1, G78:2, G79:2, G80:2, G81:2, G82:2, G83:2, 
G84:1, G85:1, G85:2   

 
B179:2 (Borlänge arbetarekommun) att i partiets verksamhet främja en ökad användning av 
folkbildningens idéer och metoder för att utveckla en mer deltagande demokrati 5 
G1:1 (Sollentuna arbetarekommun - enskild) att i partiets grundstadgar för arbetarekommuner, §  
6 Arbetarekommunens styrelse, tillförs ett nytt moment som stadgar att kommunala gruppens 
ordförande är ständigt adjungerad till styrelsen i arbetarekommun. Denna kan låta sig ersättas av 
annan vid adjungeringen 
G2:1 (Härnösand arbetarekommun) att Partikongressen 2017 ger Partistyrelsen ett tydligt 10 
uppdrag att åtgärda bristen på lokalt, regionalt och nationellt informationsmaterial till svenskar 
med andra språk än svenska som modersmål som råder i vårt parti 
G2:2 (Härnösand arbetarekommun) att partikongressen 2017 ger partistyrelsen i uppdrag att se 
till att rutiner skapas för att det informationsmaterial som löpande tas fram till kampanjer o d 
även tas fram på andra språk 15 
G3:1 (Skellefteå arbetarekommun) att partistyrelsen ges i uppdrag att utreda hur man ska 
förbättra förtroendet för våra förtroendevalda och säkra att partiets värdegrund 
G4:1 (Sigtuna arbetarekommun) att kongressen rekommenderar partiets olika organisationer att 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som 
kön  20 
G5:1 (Södertälje arbetarekommun - enskild) att rekommendera partiets olika organisationsled att 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och ta hänsyn, inte bara till kön, utan även 
till ålder 
G6:1 (Vallentuna arbetarekommun) att kongressen rekommendera partiets olika organisationer 
att eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som 25 
kön 
G7:1 (Sollentuna arbetarekommun) att rekommendera partiets olika organisationer att eftersträva 
så representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som kön  
G8:1 (Nynäshamns arbetarekommun) att Kongressen rekommendera olika organisationer att 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och även ta hänsyn till såväl ålder som 30 
kön 
G9:1 (Solna arbetarekommun) att kongressen rekommendera partiets olika organisationer att 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som 
kön 
G10:1 (Lidingö arbetarekommun) att kongressen rekommenderar partiets olika organisationer att 35 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som 
kön 
G11:1 (Norrtälje arbetarekommun) att kongressen rekommendera partiets olika organisationer att 
eftersträva så representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder och till 
kön 40 
G12:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras 
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till följande: Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen beslutar vilka nomineringar som ska lämnas 
vidare till distriktsstyrelsen  
G12:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla 5 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen 
för beslut 
G13:1 (Skaraborgs partidistrikt) att § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras till 
följande: Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens 
styrelse inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 10 
Arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen beslutar vilka nomineringar som ska lämnas 
vidare till distriktsstyrelsen  
G13:2 (Skaraborgs partidistrikt) att partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 
G14:1 (Strömstad arbetarekommun) att en idé bank för motioner skall införas nationellt dit alla 15 
medlemmar har tillgång via Mitt S 
G14:2 (Strömstad arbetarekommun) att i idé banken också innefattar budgetskrivelser och 
liknande 
G14:3 (Strömstad arbetarekommun) att partikongressen att ställa sig bakom motionen som 
helhet 20 
G15:1 (Malmö arbetarekommun) att det socialdemokratiska arbetarepartiet tar på sig den 
politiska ledartröjan när det gäller digitaliseringen av samhället 
G15:2 (Malmö arbetarekommun) att det socialdemokratiska arbetarepartiet verkar för att ta fram 
ett partipolitiskt handlingsprogram för en jämlik och demokratiskt digitalisering av samhället 
G15:3 (Malmö arbetarekommun) att detta partipolitiska handlingsprogram kring digitalisering 25 
finns i en första version till valet 2018 
G16:1 (Vallentuna arbetarekommun) att uppmana partistyrelsen, partidistrikten och 
arbetarekommunerna att tillsätta arbetsgrupper, rådslag eller på andra sätt bidra till att stärka 
förankringen av och få fram nya förslag på hur våra kostnadskrävande förslag ska finansieras 
G17:1 (Nynäshamns arbetarekommun) att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att snarast 30 
genomföra en kraftfull mobilisering av hela den samlade arbetarrörelsen med sikt på en 
övertygande valseger den 9 september 2018 
G17:2 (Nynäshamns arbetarekommun) att utgångspunkten för denna mobilisering ska vara 
grundläggande övertygelse om alla människors lika värde och det jämlika samhällets uppenbara 
fördelar socialt och ekonomiskt 35 
G18:1 (Tyresö arbetarekommun) att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att ta initiativ till 
att det så snart som möjligt genomförs en riksomfattande studiekampanj inom partiet på temat 
”Det jämlika samhället” 
G19:1 (Helsingborgs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att en starkare 
organisation byggs upp som kan möjliggöra en närmare samarbete med tjänstmannagrupperna 40 
och tjänstemannafacken på central och lokal nivå 
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G19:2 (Helsingborgs arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för skapandet av fler 
tjänstemannaföreningar i partidistrikten 
G20:1 (Värnamo arbetarekommun ) att partiet centralt fortlöpande ska informera om viktiga 
frågor och beslut som fattas inom EU på ett sådant sätt så att flertalet av våra medlemmar nås av 
denna information 5 
G22:1 (Ystads arbetarekommun) att socialdemokraterna utreder hur partiet kan underlätta för 
medlemmarna att vara med mer och utveckla partiet och politiken 
G23:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att § 7 Verkställande utskottet läggs ett nytt Moment 3 till 
enligt följande: Vid fyllnadsval av partiordförande och/eller partisekreterare under pågående 
kongressperiod ska den av kongressen utsedda valberedningen bereda ärendet och förelägga 10 
partistyrelsen förslag till beslut  
G23:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen 
för beslut 
G24:1 (Skaraborgs partidistrikt) att § 7 Verkställande utskottet läggs ett nytt Moment 3 till enligt 15 
följande: Vid fyllnadsval av partiordförande och/eller partisekreterare under pågående 
kongressperiod ska den av kongressen utsedda valberedningen bereda ärendet och förelägga 
partistyrelsen förslag till beslut 
G24:2 (Skaraborgs partidistrikt) att partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 20 
G25:1 (Skaraborgs partidistrikt) att § 4 Partikongress Moment 1 ändras till följande: Kongressen 
är partiets högsta beslutande organ. Partikongress hålls året före ordinarie val till riksdagen äger 
rum  
G25:2 (Skaraborgs partidistrikt) att § 4 Partikongressen Moment 3 ändras till följande: 
Kongressen ska bestå av 350 ombud för partidistrikten. Ombud väljs inför en kongress för tiden 25 
fram till att ombudsvalet för den därpå följande ordinarie kongressen är avslutad  
G25:3 (Skaraborgs partidistrikt) att partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 
G26:1 (Stockholms Arbetarekommun) att uppdra till partistyrelsen att bygga och stödja ett 
virtuellt nätverk av partimedlemmar i syfte att främja humanism och mänskliga rättigheter och 30 
aktivt motverka hat, främlingsfientlighet, hot och trakasserier på nätet 
G27:1 (Kalix arbetarekommun) att partiets grundutbildningar görs helt webbaserade, att de finns 
på nätet så att personer kan genomgå dem när de har möjlighet 
G27:2 (Kalix arbetarekommun) att andra utbildningar genomförs som distansutbildningar 
G27:3 (Kalix arbetarekommun) att föreläsningar sänds via webben i ökad utsträckning 35 
G28:1 (Skaraborgs partidistrikt) att Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt, § 4 
Distriktskongress, Moment 15 ändras till följande: Motion kan väckas av varje enskild 
partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska 
sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motionen ska behandlas av 
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen, besluta 40 
att sända in den som enskilda eller avslå den 
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G28:2 (Skaraborgs partidistrikt) att partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 
G29:1 (Örebro arbetarekommun) att ovanstående program blir väl känt i samtliga 
arbetarekommuner 
G29:2 (Örebro arbetarekommun) att följa upp och utvärdera samt eventuellt revidera HBT-5 
programmet före utgången av år 2018 
G30:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiet verkar för ökade insatser för att förbättra 
allmänhetens EU-kunskaper, varvid många idéer finns att hämta i ovannämnda betänkande 
G30:2 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partistyrelsen vidta åtgärder för att stimulera till 
kunskapshöjande aktiviteter inom partiorganisationen rörande EU (exempelvis temamöten, 10 
föreläsningar, studiebesök, cirklar, projekt m.m.) 
G30:3 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiet mer generellt lyfter fram EU:s betydelse och 
det arbete som pågår inom EU  
G31:1 (Kävlinge arbetarekommun) att ändra i partiets stadgar så att varje Socialdemokratisk 
Arbetarekommun får ett ombud som grund 15 
G31:2 (Kävlinge arbetarekommun) att fördelning sedan sker efter storlek 
G32:1 (Katrineholms arbetarekommun) att det socialdemokratiska partiet på sin kongress 2017 
ändrar sina stadgar så att samordning av den politiska verksamheten i Svenska Kyrkan blir frivillig 
för partiets medlemmar 
G32:2 (Katrineholms arbetarekommun) att stadgarna ändras så att möjligheten att engagera sig i 20 
Svenska Kyrkan under socialdemokratiskt namn finns för de som vill och, om så bedöms 
behövas, regleras 
G32:3 (Katrineholms arbetarekommun) att stadgarna ändras så att den partikamrat som väljer att 
engagera sig i Svenska Kyrkan i en annan valbar gruppering inte ska uteslutas om denna 
gruppering inte uppenbart har värderingar som strider mot partiets eller är tillhörig ett annat parti 25 
som ställer upp i allmänna val 
G33:1 (Finspångs arbetarekommun) att ändra partistadgarna så att medlems kandidatur för annan 
nomineringsgrupp inom Svenska Kyrkan blir möjlig utan att detta aktualiseras som ett 
stadgebrott 
G34:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska 30 
föreningar och klubbar, § 4 Medlems rättigheter och skyldigheter, Moment 1 första meningen 
ändras till följande: Den som ansökt om medlemskap och erlagt medlemsavgift är medlem i 
partiet  
G34:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen 35 
för beslut 
G35:1 (Skaraborgs partidistrikt) att Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar 
och klubbar, § 4 Medlems rättigheter och skyldigheter, Moment 1 första meningen ändras till 
följande: Den som ansökt om medlemskap och erlagt medlemsavgift är medlem i partiet 
G35:2 (Skaraborgs partidistrikt) att partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla 40 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 
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G37:1 (Stockholms partidistrikt) att partiets stadgar ändras så att medlemmar i SSU och 
Studentförbundet undantas från kravet att betala medlemsavgift till sin arbetarekommun 
G39:1 (Göteborgs partidistrikt) att den som vill bli medlem via hemsidan ska ha möjlighet att 
välja till vilken S-förening/fackklubb medlemskapet ska vara knutet till 
G39:2 (Göteborgs partidistrikt) att det på alla utåtriktade material ska det finnas en 5 
medlemsvärvningstalong där möjlighet att välja S-fackklubb/förening finns med 
G40:1 (Karlskrona arbetarekommun) att partiet ska starta en medlemstidning som sänds ut till 
alla medlemmar och som ska ingå i medlemsavgiften 
G40:2 (Karlskrona arbetarekommun) att första utgåvan ges ut i början av valåret 2018 och att 
den ska ha en utgivningstakt på 4-6 nummer/år 10 
G41:1 (Strömstad arbetarekommun) att ge i uppdrag att undersöka vilka utbildningar som skulle 
kunna läsas via e-studier  
G41:2 (Strömstad arbetarekommun) att kunna erbjuda utbildningarna på många språk  
G41:3 (Strömstad arbetarekommun) att ge AK i uppdrag att följa upp varje slutförd e-studie kurs 
med samtal för reflektion 15 
G42:1 (Vårgårda arbetarekommun) att det ska anordnas mentorsutbildningar för de politiker som 
vill vara ett stöd för nya aktiva medlemmar 
G43:1 (Partille arbetarekommun) att socialdemokraterna anordnar en mentorsutbildning för de 
politiker som vill vara ett stöd för nya aktiva medlemmar 
G44:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt, § 4 20 
Distriktskongress, Moment 15 ändras till följande: Motion kan väckas av varje enskild 
partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska 
sändas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motionen ska behandlas av 
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin egen, besluta 
att sända in den som enskilda eller avslå den  25 
G44:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen 
för beslut 
G45:1 (Hässleholms arbetarekommun) att socialdemokraterna på nästa ordinarie Partikongress 
skriver in i stadgarna hur nomineringsförfarandet av kandidater till Europaparlamentsvalets lista i 30 
parti ska gå till så att alla medlemmar behandlas lika 
G46:1 (Emmaboda arbetarekommun) att varje AK får ett ombud och att de kvarvarande 
ombuden delas upp mellan de största AK 
G47:1 (Lerum arbetarekommun) att socialdemokraterna utreder möjligheten att komplettera 
stadgarna med att i varje nomineringsförfarande så ska minst en kvinna och en man nomineras 35 
G48:1 (Stockholms Arbetarekommun - enskild) att partiet ökar samarbetet i konkreta sakfrågor 
med systerpartier inom EU (och ev. med de fackföreningar som de samarbetar med) för att 
uppnå större resultat i Europaparlamentet 
G48:2 (Stockholms Arbetarekommun - enskild) att partiet utökar satsningen på utlandssvenskar i 
samband med valrörelser, t ex genom kortfilmer särskilt riktade till utlandssvenskar att sprida på 40 
sociala media 
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G48:3 (Stockholms Arbetarekommun - enskild) att partiet ökar valsamarbetet med systerpartier i 
länder där många svenskar bor för att hjälpa varandra att nå våra väljare i utlandet och deras 
väljare i Sverige vid respektive val 
G48:4 (Stockholms Arbetarekommun - enskild) att partiet inom EU driver på för en utredning av 
möjligheten till en standardisering av rösträttigheter för EU-medborgare, åtminstone vid boende 5 
inom gemenskapen 
G48:5 (Stockholms Arbetarekommun - enskild) att partiet gör mer för att informera 
partimedlemmarna om aktuell Europapolitik och om möjligheten att aktivera sig i PES 
G49:1 (Örebro arbetarekommun) att Socialdemokraterna genomför en noggrann analys av 
orsaken till ovanstående  10 
G49:2 (Örebro arbetarekommun) att Socialdemokraterna arbetar för att större insatser görs för 
att rätta till denna ojämna åldersfördelning både inom rikspolitiken, region- resp 
landstingspolitiken och kommunpolitiken, både före och efter nästa val  
G50:1 (Umeå arbetarekommun - enskild) att SAP till partikongressen 2019 presenterar ett förslag 
till politiskt program på medellång sikt, utformat i en dialog med medborgare och sympatisörer i 15 
lämpliga former 
G51:1 (Stockholms Arbetarekommun) att till partikongressen 2019 presentera ett förslag till 
politiskt program på medellång sikt, utformat i en dialog med medborgare och sympatisörer i 
lämpliga former 
G52:1 (Södertälje arbetarekommun) att till partikongressen 2019 presentera ett förslag till 20 
Framtidsprogrammet, ett politiskt program på medellång sikt, utformat i en dialog med 
medborgare och sympatisörer i lämpliga former 
G53:1 (Örebro arbetarekommun) att partiets stadgar förtydligas, så att röstsiffrorna för samtliga 
kandidater vid val av ombud till partikongressen redovisas till medlemmarna 
G56:1 (Skurups arbetarekommun) att partiet inför valet 2018 ser över kriterierna för 25 
nomineringar till olika politiska poster så att fördelningen speglar Sveriges befolkning 
G57:1 (Klippans arbetarekommun) att listorna till kommunfullmäktige, 
region/landstingsfullmäktige och Sveriges Riksdag bättre ska återspegla hur åldersfördelningen 
ser ut i väljarkåren 
G58:1 (Helsingborgs arbetarekommun) att listorna till kommunfullmäktige, 30 
region/landstingsfullmäktige och Sveriges Riksdag bättre ska återspegla hur åldersfördelningen 
ser ut i väljarkåren 
G59:1 (Lunds arbetarekommun) att Socialdemokraterna jobbar för att det sker en 
attitydförändring gentemot äldre i partiet, så att dessa nomineras och tar plats i riksdagen 
G60:1 (Örebro arbetarekommun) att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att 35 
styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter 
G61:1 (Umeå arbetarekommun) att Socialdemokraternas partistyrelse utser en person att specifikt 
arbeta med de samiska frågorna i partiet och upprätthålla en löpande kontakt med samiska 
socialdemokratiska politiker 
G61:2 (Umeå arbetarekommun) att partistyrelsens utbildningsansvarige får i uppdrag att etablera 40 
en folkbildningssatsning om samiska politiska frågor brett inom arbetarrörelsen 
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G61:3 (Umeå arbetarekommun) att Socialdemokratiska riksdagsledamöter uppmuntras och 
möjliggörs att besöka svenska Sametingets plenum – det samiska folkets folkvalda organ 
G62:1 (Vallentuna arbetarekommun) att all intern och extern verksamhet som 
Socialdemokraterna anordnar eller ansvarar för skall vara tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning 5 
G62:2 (Vallentuna arbetarekommun) att kravet på tillgänglighet gäller verksamhet på riks-, 
distrikts- och kommunalnivå 
G62:3 (Vallentuna arbetarekommun) att en strategi med en checklista tas fram som hjälp för hur 
detta skall kunna genomföras på alla nivåer i partiets verksamhet 
G62:4 (Vallentuna arbetarekommun) att partiets valrörelse 2018 ska kännetecknas av tydliga 10 
framsteg inom den interna och externa tillgängligheten 
G63:1 (Göteborgs partidistrikt) att medlemskap i partiet erhålls genom att man betalar 
medlemsavgift 
G63:2 (Göteborgs partidistrikt) att regeln om att man måste ha varit med i två veckor innan man 
kan delta i omröstningar utmönstras ur stadgarna 15 
G63:3 (Göteborgs partidistrikt) att den medlem, som har sitt partimedlemskap i en 
socialdemokratisk förening, kan följa en annan förenings verksamhet genom att betala 
administrationsavgift till den föreningen 
G63:4 (Göteborgs partidistrikt) att stadgarna i övrigt anpassas till dessa regler 
G65:1 (Vara arbetarekommun) att genom stadgeändring säkerställa att alla arbetarkommuner blir 20 
representerade på kongressen 
G67:1 (Umeå arbetarekommun) att partisekreteraren får i uppdrag att plocka fram ett underlag 
för att möjliggöra etablerandet av socialdemokratiska nätverk/digitala S-föreningar i enlighet med 
motionens anda 
G67:2 (Umeå arbetarekommun) att partistyrelsen tillsätter en arbetsgrupp och avsätter medel för 25 
att utveckla en mobilapplikation för partiets medlemmar i enlighet med motionens anda 
G67:3 (Umeå arbetarekommun) att valberedningen får i uppdrag att utveckla öppna valprocesser 
som kan tas i bruk senast inför nästkommande partikongress 
G68:1 (Sundbyberg arbetarekommun) att slå fast att Socialdemokraternas idémässiga grund är 
socialdemokratisk 30 
G69:1 (Vetlanda arbetarekommun) att en kommunpolitisk plattform för Socialdemokraterna 
upprättas inför valet 2018 baserat på program beslutade av kongressen 
G69:2 (Vetlanda arbetarekommun) att den kommunpolitiska plattformen aktualiseras och förnyas 
inför kommande valrörelser 
G71:1 (Skånes partidistrikt) att genomföra en utvärdering av det sammanslagna partistyrelsens 35 
kansli och återkomma med förslag på åtgärder och inriktning till partikongressen 2019 
G71:2 (Skånes partidistrikt) att ge partistyrelsen i uppdrag att tillsammans med partidistrikten och 
riksdagsgruppens styrelse sätta samman en gemensam arbetsgrupp 
G71:3 (Skånes partidistrikt) att ge partistyrelsen i uppdrag att utforma direktiv till arbetsgruppen 
utifrån det som anges i motionen 40 
G72:1 (Södermanlands partidistrikt) att genomföra en utvärdering av det sammanslagna 
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partistyrelsens kansli och återkomma med förslag på åtgärder och inriktning till partikongressen 
2019 
G72:2 (Södermanlands partidistrikt) att ge partistyrelsen i uppdrag att tillsammans med 
partidistrikten och riksdagsgruppens styrelse sätta samman en gemensam arbetsgrupp 
G72:3 (Södermanlands partidistrikt) att ge partistyrelsen i uppdrag att utforma direktiv till 5 
arbetsgruppen utifrån det som anges i motionen  
G73:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras 
till följande: Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte, vilket beslutar vilka nomineringar som ska lämnas vidare till 10 
distriktsstyrelsen  
G73:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen 
för beslut 
G74:1 (Skaraborgs partidistrikt) att § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras till 15 
följande: Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens 
styrelse inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte, vilket beslutar vilka nomineringar som ska lämnas vidare till 
distriktsstyrelsen 
G74:2 (Skaraborgs partidistrikt) att partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla 20 
eventuella konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 
G75:1 (Skånes partidistrikt) att ge valberedningen i uppdrag att utifrån stadgarna utarbeta ett 
förslag till grundpraxis för val av partiordförande och partisekreterare i enlighet med 
intentionerna i stadgarna 
G75:2 (Skånes partidistrikt) att ge partistyrelsen i uppdrag att besluta om den grundpraxis som 25 
ska gälla för val av partiordförande och partisekreterare 
G75:3 (Skånes partidistrikt) att ge valberedningen i uppdrag att leda processen vid val av 
partiledare och partisekreterare utifrån den grundpraxis som partistyrelsen beslutat 
G75:4 (Skånes partidistrikt) att i stadgarna under 2 kap., 6 §, moment 2 läggs till Eventuella 
fyllnadsval görs av kongressen efter ordinarie val och bereds av valberedningen 30 
G75:5 (Skånes partidistrikt) att i stadgarna under 2 kap., 7 §, moment 2 läggs till Eventuella 
fyllnadsval görs av kongressen efter val eller av partistyrelsen och bereds av valberedningen 
G75:6 (Skånes partidistrikt) att i stadgarna under 2 kap., 8 §, moment 1 läggs till Eventuella 
fyllnadsval görs av kongressen efter ordinarie val och bereds av valberedningen 
G75:7 (Skånes partidistrikt) att i stadgarna under 2 kap., 9 §, moment 1 läggs till Eventuella 35 
fyllnadsval görs av kongressen efter ordinarie val och bereds av valberedningen 
G76:1 (Södermanlands partidistrikt) att ge valberedningen i uppdrag att utifrån stadgarna utarbeta 
ett förslag till grundpraxis för val av partiordförande och partisekreterare i enlighet med 
intentionerna i stadgarna 
G76:2 (Södermanlands partidistrikt) att ge partistyrelsen i uppdrag att besluta om den grundpraxis 40 
som ska gälla för val av partiordförande och partisekreterare 
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G77:1 (Mora arbetarekommun) att rådslag återupprättas som arbetsmetod innan partiet tar 
ställning i stora och viktiga samhälls- och framtidsfrågor  
G78:1 (Härnösand arbetarekommun) att Partikongressen 2017 uppdrar åt Partistyrelsen att 
vidareutveckla medlemsutbildningen så att den också finns att tillgå via nätet 
G78:2 (Härnösand arbetarekommun) att Partikongressen 2017 uppdrar åt partistyrelsen att tillse 5 
att medlemsutbildningen finns att tillgå på andra språk än det svenska 
G79:2 (Lidingö arbetarekommun) att uppdra till partistyrelsen att i partiets verksamhet främja en 
ökad användning av folkbildningens idéer och metoder för att utveckla en mer deltagande 
demokrati 
G80:2 (Ludvika arbetarekommun) att i partiets verksamhet främja en ökad användning av 10 
folkbildningens idéer och metoder för att utveckla en mer deltagande demokrati 
G81:2 (Smedjebackens arbetarekommun) att i partiets verksamhet främja en ökad användning av 
folkbildningens idéer och metoder för att utveckla en mer deltagande demokrati 
G82:2 (Enköpings arbetarekommun) att uppdra till partistyrelsen att till nästkommande kongress 
återkomma med förslag till stadgeändringar syftande till att partiet inte längre ska delta i val till 15 
några religiösa samfund 
G83:2 (Uppsala arbetarekommun) att uppdra till partistyrelsen att till kongressen 2019 
återkomma med förslag till stadgeändringar med anledning av detta principbeslut  
G84:1 (Oxelösunds arbetarekommun) att Socialdemokraterna arbetar för att andelen 65 plus på 
valbar plats skall öka  20 
G85:1 (Bjuvs arbetarekommun) att socialdemokratiska partiet verkar för att, anordna 
separatistiska träffar och föreläsningar som hålls av kvinnor, för endast kvinnor, där de kan få 
motivation och få höra varför det är viktigt att engagera sig politiskt 
G85:2 (Bjuvs arbetarekommun) att socialdemokratiska partiet verkar för ett mer jämställt synsätt 
mellan könen och låta det synas i det politiska arbetet 25 

Partikongressen föreslås besluta:  
att  avslå motionerna D2:2, G19:3, G19:4, G36:1, G36:2, G38:1, G54:1, G54:2, G54:3, 

G54:4, G55:1, G55:2, G55:3, G55:4, G64:1, G66:1, G66:2, G68:2, G70:1, G70:2, 
G82:1, G83:1, G86:1, G86:2, G86:3  

 30 
D2:2 (Sandvikens arbetarekommun) att Socialdemokraterna tillsammans med ABF utformar ett 
folkbildningsprogram i hur man hanterar Sms lån och köp via avbetalning 
G19:3 (Helsingborgs arbetarekommun) att partiet bildar ett tjänstemannaråd och att varje 
partidistrikt representeras med minst en ledamot 
G19:4 (Helsingborgs arbetarekommun) att ordföranden för ett tjänstemannaråd utses av 35 
partistyrelsen 
G36:1 (Kävlinge arbetarekommun) att stadgarna ändras för hur och vilka medlemmar som man 
ska räkna när man tar fram underlag för medlemsantal som ska ligga till grund för fördelning av 
kongressombud till SAP kongresser 
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G36:2 (Kävlinge arbetarekommun) att i den stadgeändringen även inskrivs att en S medlem bara 
kan räknas en gång och då att den medlemmen ska tillgodoräknas den Arbetarekommun 
hon/han bor i oavsett var hon/han har sitt S medlemskap 
G38:1 (Falu arbetarekommun) att kongressen föreslås besluta att den socialdemokratiska 
partistyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att utforma en familjerabatt för 5 
medlemsavgifter i partiet 
G54:1 (Sundbyberg arbetarekommun) att partiets stadgar ska ändras, så att det framgår att 
partiets fullständiga namn är Socialdemokraterna 
G54:2 (Sundbyberg arbetarekommun) att partiets stadgar ska omformuleras, så att benämningen 
på partiets lokala huvudorganisation ändras från ”arbetarekommun” till ”Socialdemokraterna i 10 
[kommun-/ortsnamn]” och/eller något annat som på ett lämpligt och tydligt sätt talar om att vi 
är ett parti för alla, inte bara några 
G54:3 (Sundbyberg arbetarekommun) att partiet ska verka för att följdändringar av dessa 
namnbyten ska göras på valsedlar samt i avtal och andra juridiska, partiinterna och andra officiella 
dokument 15 
G54:4 (Sundbyberg arbetarekommun) att partiet ska verka för att valsedlarna vid sidan av 
partinamn även ska kunna ha partisymbol 
G55:1 (Nacka arbetarekommun) att partiets stadgar ska ändras, så att det framgår att partiets 
fullständiga namn är Socialdemokraterna 
G55:2 (Nacka arbetarekommun) att partiets stadgar ska omformuleras, så att benämningen på 20 
partiets lokala huvudorganisation ändras från ”arbetarekommun” till ”Socialdemokraterna i 
[kommun-/ortsnamn]” och/eller något annat som på ett lämpligt och tydligt sätt talar om att vi 
är ett parti för alla, inte bara några 
G55:3 (Nacka arbetarekommun) att partiet ska verka för att följdändringar av dessa namnbyten 
ska göras på valsedlar samt i avtal och andra juridiska, partiinterna och andra officiella dokument 25 
G55:4 (Nacka arbetarekommun) att partiet ska verka för att valsedlarna vid sidan av partinamn 
även ska kunna ha partisymbol 
G64:1 (Uddevalla arbetarekommun) att detta är vår strategi i minoritetsregeringsställning 
G66:1 (Solna arbetarekommun) att partiet ändrar i sina interna regler och gör det möjligt att bli 
medlem utan att lämna de fyra sista siffrorna i sitt personnummer 30 
G66:2 (Solna arbetarekommun) att denna ändring görs snarast möjligt 
G68:2 (Sundbyberg arbetarekommun) att styckena i partiprogrammet som idag bygger på 
begreppet socialism ska omformuleras – och då ersätta detta begrepp med andra, mer adekvata 
och relevanta begrepp som bättre stämmer överens med våra värderingar, vår politik och som 
ökar våra möjligheter att nå väljare som upplever benämningen ”socialism” som problematisk  35 
G70:1 (Söderhamns arbetarekommun) att medlemsutbildningen kompletteras med ett avsnitt om 
personalpolitik 
G70:2 (Söderhamns arbetarekommun) att detta tas fram i samarbete med ABF och LO 
G82:1 (Enköpings arbetarekommun) att 2017 års kyrkoval är det sista som partiet deltar i 
G83:1 (Uppsala arbetarekommun) att 2017 års kyrkoval är det sista som partiet deltar i 40 
G86:1 (Ystads arbetarekommun) att varje arbetarekommun får minst ett ombud till 
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partikongressen 
G86:2 (Ystads arbetarekommun) att de största arbetarekommuner i medlemstal får fler ombud 
G86:3 (Ystads arbetarekommun) att varje arbetarekommun ses som en egen valkrets till val av 
ombud till partikongressen  



35 
 

MOTION G1  

SOLLENTUNA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 

Adjungering av kommunala gruppens ordförande till styrelsen i arbetarekommun  
Det må ha setts som självklart att det socialdemokratiska partiet lokalt (i arbetarekommunen) ska 
ha god kontakt och insyn i partiets arbete i kommunfullmäktige. Ett uttryck för detta är att alla 
arbetarekommuner genom adjungering till styrelsen av kommunfullmäktigegruppens ordförande 
säkerställer att partiets politik bestämd av arbetarekommunens medlemmar får styra det 
parlamentariska arbetet i kommunfullmäktige och nämnder. 
 
Adjungeringen är ett stöd för hela partiets kommunfullmäktigegrupp genom att dess ordförande 
har en fortlöpande kontakt och diskussion med partiets lokala styrelse. Ett splittrat parti kan inte 
vinna framtidens val. Självklarheten i ovannämnda organisation av samarbetet parti-kommun-
fullmäktige-grupp (S) medför förslaget till ändrade grundstadgar för arbetarekommuner angiven i 
motionens att sats.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G1:1 att  i partiets grundstadgar för arbetarekommuner, § 6 Arbetarekommunens styrelse, 

tillförs ett nytt moment som stadgar att kommunala gruppens ordförande är ständigt 
adjungerad till styrelsen i arbetarekommun. Denna kan låta sig ersättas av annan vid 
adjungeringen 

 
Alfonso Ramírez  
Sollentuna arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen. 

MOTION G2  

HÄRNÖSAND ARBETAREKOMMUN  

Alla i Sverige har inte svenska som modersmål – Socialdemokraterna måste bli bättre på 
att kommunicera på andra språk som talas i Sverige  
Ingen kan ha undgått att Sverige under många år tagit emot människor från andra länder, 
människor som har andra språk än svenska som modersmål. Många av dessa människor har 
fått/kommer att få uppehållstillstånd och är presumtiva väljare och medlemmar i vårt parti. 
Under flera åt har behovet av material så som generella broschyrer, valmaterial mm på andra 
språk ökat markant, men partiet centralt har inte levererat på den punkten. Och det är många 
gånger mycket svårt för arbetarekommuner att ta fram eget material, vilket är ett problem. Till 
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valet tog partiet centralt fram EN liten folder på flera olika språk som vi i arbetarekommunerna 
kunde skriva ut vid behov.  
 
I skrivande stund finns endast ett ytterst begränsat utbud av flygblad, framtagna till valet 2014, att 
tillgå. Jag, som arbetar på partiexpeditionen i Härnösand, har upprepade gånger kontaktat 
partikansliet för att påtala bristen på material på andra språk men inget händer. Jag har försökt få 
material från stora arbetarekommuner med stor andel svenskar med annat modersmål, men det 
material som de själva tagit fram är inte generella utan riktar sig mot dem som bor i deras 
kommun. Jag har dock förstått att behovet av material är stort och att frustrationen över bristen 
på material är stor på många håll runt om i landet. Att vårt parti inte gjort mer i denna fråga är 
anmärkningsvärt.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G2:1 att  Partikongressen 2017 ger Partistyrelsen ett tydligt uppdrag att åtgärda bristen på 

lokalt, regionalt och nationellt informationsmaterial till svenskar med andra språk än 
svenska som modersmål som råder i vårt parti 

G2:2 att  partikongressen 2017 ger partistyrelsen i uppdrag att se till att rutiner skapas för att 
det informationsmaterial som löpande tas fram till kampanjer o d även tas fram på 
andra språk 

 
Anci Sköld  
Härnösand arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G3  

SKELLEFTEÅ ARBETAREKOMMUN  

Bättre kompetens för förtroendevalda  
Vi ser ofta hur förtroendevalda från olika partier begår handlingar som försvårar tilltron till och 
förtroendet för våra förtroendevalda. Man gör ideologiska kullerbyttor, agerar mera ur egen 
intresset än ur allmänintresset, man låter sig påverkas enkelt av lobbyister eller avslutar karriären 
med att bli en sån. Listan kan göras längre och vårt parti är i bästa fall lite bättre än genomsnittet 
men definitivt inte befriade från avarter som gör rollen som förtroendevald ifrågasatt. 
Förändringen har skett successivt men ser man över en längre tid så blir det tydligt att vi har en 
långt gången glidning även inom arbetarrörelsen. 
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Vem kan se framför sig hur Erlander skulle blivit konsult åt Stenbeck eller hur Palme skulle blivit 
ordförande i Friskolornas Riksförbund. Vad kan vi göra om vi vill vända denna avveckling av 
förtroendet för våra folkvalda? Ställa högre krav kan vara en väg. Vi borde helt enkelt se till att vi 
har en bättre insikt i den ideologiska linje som den som föreslås till uppdrag har och även se till 
att den grundläggande skolningen om idé och etik måste vara utförd före man kan komma i fråga 
för uppdrag. (Vi måste på det sättet distansera oss från de partier som annonserar efter 
kandidater). Det innebär även att vi befäster att vårt mål är demokrati och vårt medel är 
folkrörelse demokratin. (Inte media demokratin om någon vet vad det skulle kunna vara).  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G3:1 att  partistyrelsen ges i uppdrag att utreda hur man ska förbättra förtroendet för våra 

förtroendevalda och säkra att partiets värdegrund 
 
Hans-Erik Persson, Burträsk s-förening  
Skellefteå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G4  

SIGTUNA ARBETAREKOMMUN  

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. 
 
Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är klart bättre i kommuner och 
landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal kandidater till exempelvis 
kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når jämfört med de övriga 
nordiska länderna. 
 
Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så hade medelåldern sjunkit 2010 i riksdagen 
med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i kommunfullmäktige. 
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Genomgående är att det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. 
 
Ser man till antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 
2002 – 2006 och 2006 – 2010 så är andelen i åldern 18 – 24 år mycket hög och ligger strax under 
40 % vilket är förståeligt då den åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning 
och etablering av egen familj. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och 
äldre så ligger den på under 15 % som lämnar sina uppdrag. 
 
Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G4:1 att  kongressen rekommenderar partiets olika organisationer att eftersträva så 

representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som kön  
 
Bruno Landstedt  
Sigtuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G5  

SÖDERTÄLJE ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. 
 
Vid en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag på 47 
år, medan den är över 49 år i övriga Norden och i övriga Europa eller övriga världen är den över 
50 år. 
 
Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan det är klart bättre i kommuner och 
landsting. Om man ser till antal kandidater till exempelvis kommunfullmäktige så har Sverige 
högst andel kandidater över 65 år jämfört med de övriga nordiska länderna. 
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När det gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid i båda 
mandatperioderna 2002 – 2010 så är andelen i åldern 18 – 24 år mycket hög och ligger strax 
under 40 %. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre så ligger den 
på under 15 % som lämnar sina uppdrag. 
 
När det gäller könsfördelningen i beslutande församlingar så har vårt parti redan uppnått 
varannan kvinna, varannan man, samma förnämliga regel borde gälla åldersfördelning så att den 
blir representativ för såväl valmanskåren som medlemskåren i partiet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G5:1 att  rekommendera partiets olika organisationsled att eftersträva så representativa 

nomineringar som möjligt och ta hänsyn, inte bara till kön, utan även till ålder 
 
Ulla Rygin och NilsErik Eriksson  
Södertälje arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen. 

MOTION G6  

VALLENTUNA ARBETAREKOMMUN  

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är 
klart bättre i kommuner och landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal 
kandidater till exempelvis kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når 
jämfört med de övriga nordiska länderna. 
 
Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så hade medelåldern sjunkit 2010 i riksdagen 
med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i kommunfullmäktige. Genomgående är att 
det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. Ser man till antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 2002–2006 och 2006–2010 så är 
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andelen i åldern 18–24 år mycket hög och ligger strax under 40 % vilket är förståeligt då den 
åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning och etablering av egen familj. Ser 
man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre så ligger den på under 15 % 
som lämnar sina uppdrag.  
 
Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G6:1 att  kongressen rekommendera partiets olika organisationer att eftersträva så 

representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som kön 
 
Karin Dahl-Strandin på uppdrag av Seniorgruppen i Vallentuna Arbetarekommun  
Vallentuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G7  

SOLLENTUNA ARBETAREKOMMUN 

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor.  
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är 
klart bättre i kommuner och landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal 
kandidater till exempelvis kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når 
jämfört med de övriga nordiska länderna. 
 
Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så hade medelåldern sjunkit 2010 i riksdagen 
med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i kommunfullmäktige. Genomgående är att 
det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. Ser man till antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 2002–2006 och 2006–2010 så är 
andelen i åldern 18–24 år mycket hög och ligger strax under 40 % vilket är förståeligt då den 
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åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning och etablering av egen familj. Ser 
man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre så ligger den på under 15 % 
som lämnar sina uppdrag. 
 
Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G7:1 att  rekommendera partiets olika organisationer att eftersträva så representativa 

nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som kön  
 
Stina Bergman Ericsson  
Sollentuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G8  

NYNÄSHAMNS ARBETAREKOMMUN  

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är 
klart bättre i kommuner och landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal 
kandidater till exempelvis kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når 
jämfört med de övriga nordiska länderna. Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så 
hade medelåldern sjunkit 2010 i riksdagen med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i 
kommunfullmäktige. Genomgående är att det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. 
 
Ser man till antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 
2002–2006 och 2006–2010 så är andelen i åldern 18–24 år mycket hög och ligger strax under 40 
% vilket är förståeligt då den åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning och 
etablering av egen familj. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre 
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så ligger den på under 15 % som lämnar sina uppdrag. 
 
Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G8:1 att  Kongressen rekommendera olika organisationer att eftersträva så representativa 

nomineringar som möjligt och även ta hänsyn till såväl ålder som kön 

G8:2 att  anta motionen som sin egen 
 
Mona Rudenfeldt, Seniorklubben  
Nynäshamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G9  

SOLNA ARBETAREKOMMUN  

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är 
klart bättre i kommuner och landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal 
kandidater till exempelvis kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når 
jämfört med de övriga nordiska länderna. Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så 
hade medelåldern sjunkit 2010 i riksdagen med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i 
kommunfullmäktige. Genomgående är att det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. 
 
Ser man till antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 
2002–2006 och 2006–2010 så är andelen i åldern 18–24 år mycket hög och ligger strax under 40 
% vilket är förståeligt då den åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning och 
etablering av egen familj. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre 
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så ligger den på under 15 % som lämnar sina uppdrag. Ser man till valmanskåren så finns det en 
tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om vi ser till medlemskåren i det 
socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G9:1 att  kongressen rekommendera partiets olika organisationer att eftersträva så 

representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som kön 
 
Signe Levin, Gunilla Åberg, Bo Tengberg, Jan Perers, Sune Holmgren  
Solna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G10  

LIDINGÖ ARBETAREKOMMUN  

Demokrati bygger på representativitet 
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. 
 
Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är klart bättre i kommuner och 
landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal kandidater till exempelvis 
kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når jämfört med de övriga 
nordiska länderna. Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så hade medelåldern sjunkit 
2010 i riksdagen med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i kommunfullmäktige. 
Genomgående är att det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. 
 
Ser man till antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 
2002–2006 och 2006–2010 så är andelen i åldern 18–24 år mycket hög och ligger strax under 40 
% vilket är förståeligt då den åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning och 
etablering av egen familj. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre 
så ligger den på under 15 % som lämnar sina uppdrag. 
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Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska partiet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G10:1 att  kongressen rekommenderar partiets olika organisationer att eftersträva så 

representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder som kön 
 
Käte Diederichsen  
Lidingö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G11  

NORRTÄLJE ARBETAREKOMMUN  

Demokrati bygger på representativitet  
Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden har ökat drastiskt. Det återspeglar sig inte 
i riksdagen där mer än 80 % av ledamöterna är medelålders trots att de bara är c:a 39 % av 
befolkningen. Om riksdagen vore representativ för befolkningen borde det finnas 64 ledamöter 
som fyllt 65 år. Nu är det bara 8 av 349 ledamöter som är över 65 år. Räknar man om i procent så 
är det 2 % av ledamöterna som är mellan 65-74 år och 0,3 % som är över 75 år. Kuriosa är att av 
de 2 ledamöter som är 75 år och äldre är båda kvinnor. 
 
Gör man en jämförelse mellan de nationella parlamenten så ligger medelåldern i Sveriges riksdag 
på 47 år, medan den är över 49 i övriga Norden och ser man till övriga Europa eller övriga 
världen så är den över 50 år. 
 
Den största åldersdiskrimineringen gäller riksdagen medan den är klart bättre i kommuner och 
landsting. En intressant iakttagelse är om man ser till antal kandidater till exempelvis 
kommunfullmäktige så har Sverige högst antalet kandidater över 65 når jämfört med de övriga 
nordiska länderna. 
 
Om man jämför medelåldern och utgår från 1991 så hade medelåldern sjunkit 2010 i riks-dagen 
med 3,6 år och under samma period ökat med 2,9 år i kommunfullmäktige. Genomgående är att 
det är många fler män som är valda än antalet kvinnor. 
 
Ser man till antalet ledamöter i kommunfullmäktige som lämnat i förtid både i mandatperioden 
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2002–2006 och 2006–2010 så är andelen i åldern 18–24 år mycket hög och ligger strax under 40 
% vilket är förståeligt då den åldersgruppen är mer rörlig bland annat på grund av utbildning och 
etablering av egen familj. Ser man under motsvarande perioder på åldersgruppen 65 år och äldre 
så ligger den på under 15 % som lämnar sina uppdrag. 
 
Ser man till valmanskåren så finns det en tydlig åldersdiskriminering och situationen blir värre om 
vi ser till medlemskåren i det socialdemokratiska paritet som har en hög medelålder.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G11:1 att  kongressen rekommendera partiets olika organisationer att eftersträva så 

representativa nomineringar som möjligt och även tar hänsyn såväl till ålder och till 
kön 

 
Bruno Landstedt  
Norrtälje arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G12  

ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT  

Distriktskongress  
I partiets stadgar läggs ett stort ansvar på arbetarekommunernas medlemsmöte när det gäller 
representation för arbetarekommunen samt när man ska behandla exempelvis motioner till 
partikongress. 
 
Vi kan dock konstatera ett partiets stadgar är inkonsekventa i det ansvar och beslutsrätt man 
ålägger arbetarekommunernas medlemsmöten. När det gäller nominering av ombud till 
partikongress ges inte arbetarekommunens medlemsmöte något ansvar för vilka som ska 
representera Arbetarekommunen i det ombudsval som ska ske enligt stadgarna. Här föreligger fri 
nomineringsrätt och vare sig socialdemokratisk förening eller Arbetarekommun har rätt att vare 
sig rangordna eller avslå nominering för betalande partimedlem. 
 
På samma sätt som arbetarekommunens medlemsmöte ska bestämma vilka som ska representera 
arbetarekommunen på partidistriktets kongress anser vi att arbetarekommunen ska ha rätt att 
besluta om vilka som ska representera i kongressombudsvalet.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G12:1 att  § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras till följande: Varje medlem 

har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse 
inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen beslutar vilka nomineringar som 
ska lämnas vidare till distriktsstyrelsen  

G12:2 att  Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla eventuella konsekvensändringar 
ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen för beslut 

 
Älvsborgs Södra Socialdemokratiska Partidistrikt  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G13  

SKARABORGS PARTIDISTRIKT  

Distriktskongress  
I partiets stadgar läggs ett stort ansvar på arbetarekommunernas medlemsmöte när det gäller 
representation för arbetarekommunen samt när man ska behandla exempelvis motioner till 
partikongress. 
 
Vi kan dock konstatera ett partiets stadgar är inkonsekventa i det ansvar och beslutsrätt man 
ålägger arbetarekommunernas medlemsmöten. När det gäller nominering av ombud till 
partikongress ges inte arbetarekommunens medlemsmöte något ansvar för vilka som ska 
representera Arbetarekommunen i det ombudsval som ska ske enligt stadgarna. Här föreligger fri 
nomineringsrätt och vare sig socialdemokratisk förening eller Arbetarekommun har rätt att vare 
sig rangordna eller avslå nominering för betalande partimedlem. 
 
På samma sätt som arbetarekommunens medlemsmöte ska bestämma vilka som ska representera 
arbetarekommunen på partidistriktets kongress anser vi att arbetarekommunen ska ha rätt att 
besluta om vilka som ska representera i kongressombudsvalet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G13:1 att  § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras till följande: Varje medlem 

har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse 
inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen beslutar vilka nomineringar som 
ska lämnas vidare till distriktsstyrelsen  
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G13:2 att  partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla eventuella 
konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 

 
Skaraborgs partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G14  

STRÖMSTAD ARBETAREKOMMUN  

En nationell idébank för motioner mm  
Vi tänker många gånger lika men sitter ofta isolerade i våra kommuner med våra motioner om 
förändringar. Vi skulle vilja se en nationell idébank där man under kategori (barn, utbildning, 
sjukvård, integration mm) och nivå (kommun, distrikt, parti) kan lägga motioner för att andra 
kommuner eller medlemmar skall kunna använda som inspiration eller kopiera till sin egen 
kommun t.ex. 
 
Det finns många gånger en rädsla och okunskap i att skriva motioner och tanken är att kunna 
hjälpas åt och ge tyngd åt folkrörelsen i hela landet. 
 
Att genom en idébank inte behöva uppfinna hjulet igen utan kunna få ta del av redan skrivna 
motioner och eventuellt antagna motioner, eller att kunna ge tyngd till motioner som man vill 
styrka inför kongresser.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G14:1 att  en idé bank för motioner skall införas nationellt dit alla medlemmar har tillgång via 

Mitt S 

G14:2 att  i idé banken också innefattar budgetskrivelser och liknande 

G14:3 att  partikongressen att ställa sig bakom motionen som helhet 
 
Johanna Ekeroth & Thomas Kjerulf  
Strömstad arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G15  

MALMÖ ARBETAREKOMMUN  

En politik för det digitaliserade samhället  
Vårt samhälle står inför stora förändringar när det gäller information, kommunikation och teknik. 
Mycket har hänt de senaste åren, mobiltelefoner har gått från att kunna hantera telefonsamtal och 
sms, till att bli kraftfulla datorenheter som fungerar som GPS: er, surfenheter, 
kommunikationscenter, videokameror mm. Allt i direktuppkoppling med resten av världen.  
 
Dessa enheter är magnifika och mycket möjligheter kring e-hälsa, demokratifrågor och 
kontantfria ekonomisystem finns här och ännu mer kommer. Om bara något år kommer vi 
kunna bära glasögon i vilka information från hemmet, familjen och den direkta omgivningen 
kommer att interagera med den omgivning vi är i, exempelvis reklam från affären bredvid, 
historiska fakta om den plats vi ser framför oss eller kylskåpet som vill ha mer mjölk och själv 
beställer från matbutiken. Nya uttryck som ”Big data”, Internet of Things” och ”Metaverse” 
kommer vara vardag och ge helt nya förutsättningar för oss att leva i det svenska samhället. 
 
Men med alla dessa möjligheter finns även faror och ojämlikheter. Den digitala klyftan är en 
sådan, inte alla har hunnit lära sig denna nya teknik och de som känner sig osäkra kan snart halka 
ännu mer efter i samhällsutvecklingen. Det är även en kostnadsfråga, en modern smartphone är 
en dyr investering och den kostnaden som ett månadsabonnemang har är inte liten. Även ägandet 
av vår information och all data som vi skickar till varandra är en viktig politisk fråga, ska de 
sociala företagen Facebook, Twitter, Google MFL äga våra statusuppdateringar, foton och filmer 
eller ska denna information ägas av upphovsmannen? Hur reglerar man det i en global juridik? 
Vilka risker finns det kring hackerligor, desinformation från främmande makt och 
informationssäkerhet är andra viktiga områden inom digitaliseringen. Ska en datorstyrd bil utan 
förare få köra på våra vägar? Hur hanterar vi skattemässigt, fackligt och arbetsmiljömässigt nya 
affärs- och tjänstesystem som Uber och Airbnb? 
 
Vårt parti har lett samhällsutvecklingen under 1900-talet i vårt land och det har varit en god och 
insiktsfull styrning. Nu ska vi leda samhällsutvecklingen i detta sekel och för det kommer vi 
behöva goda insikter och kunskaper om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och risker. Den 
viktiga digitaliseringsfrågan ska inte tillhöra andra partier och av vårt parti ses som en svår och 
obegriplig fråga. Nej vårt partis ideologi, folkliga förankring och demokratiska organisation är 
utmärkta förutsättningar för att skapa en hållbar politik för digitaliseringen av vårt samhälle.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G15:1 att  det socialdemokratiska arbetarepartiet tar på sig den politiska ledartröjan när det 

gäller digitaliseringen av samhället 

G15:2 att  det socialdemokratiska arbetarepartiet verkar för att ta fram ett partipolitiskt 
handlingsprogram för en jämlik och demokratiskt digitalisering av samhället 

G15:3 att  detta partipolitiska handlingsprogram kring digitalisering finns i en första version till 
valet 2018 

 
Mathias Persson. Triangelns socialdemokratiska förening  
Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G16  

VALLENTUNA ARBETAREKOMMUN  

En satsning på att förankra och få fram nya finansieringslösningar för vår politik 
Socialdemokraternas mål är alla människors frihet. För att det ska kunna uppnås behöver alla 
människor få tillgång till utbildning, jobb samt vård och omsorg när vi behöver det. En aktiv 
näringspolitik, en progressiv ekonomisk politik och ett rättvist skattesystem bidrar till att skapa 
resurser för detta. Men eftersom behoven av välfärdstjänster, utbildning och vägar till arbete för 
de som har störst utmaningar ständigt ökar, behövs också ökade resurser. 
 
Vi är duktiga på att politikutveckla och föreslå nya satsningar på välfärden. Det är ofta bra och 
angelägna satsningar. Men de möter alltid en viktig begränsning: resurser. Vi lägger ofta mycket 
mer tid och engagemang på att få fram förslag som kostar pengar än på att fundera över hur 
dessa kan finansieras. Det är inte bra. Nu är det hög tid att vi som parti stärker engagemanget för 
och tar fram förslag på hur alla dessa satsningar ska finansieras. 
 
Vi har idag duktiga kommunalråd, finanslandstings- och regionråd samt riksdagsledamöter, 
politiska tjänstemän och inte minst en finansminister och ekonomisk-politisk talesperson som 
idag bär i princip hela ansvaret för att säkerställa att våra satsningar är finansierade. Men om vi 
som parti ska vara trovärdiga när vi säger att vi står för en ansvarsfull ekonomisk politik, så 
behöver detta ansvar delas av hela den folkrörelse som vårt parti vill vara. Att involvera fler i 
partiet inte bara i utvecklandet av förslag kring satsningar, utan även kring finansieringen av dessa 
är viktigt dels för att stärka förankringen för finansieringslösningar som inte alltid är populära 
bland alla grupper, dels för att få fram fler – nya – förslag på hur våra satsningar kan finansieras.  
 
Alla tankar är inte tänkta. Alla idéer är inte kläckta. Men det saknas struktur för att få fram och 
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fånga upp dem. Det finns en mängd olika möjligheter för att stärka finansieringen av våra förslag 
och se till att vår politik genomförs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, som ännu inte 
har utforskats fullt ut. Från hur mätbarhet i förebyggande hälsoarbete och insatser för att stötta 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan minska ohälso- och 
utanförskapskostnaderna till hur bredbandsutbyggnaden kan genomföras på mer 
kostnadseffektiva sätt. Från hur satsningar på flera och växande företag kan bidra till fler jobb 
och ökade skatteintäkter till hur ”öronmärkta” skattehöjningar kan väcka ökad förståelse och 
acceptans. Och på många, många fler sätt. 
 
Oavsett om de handlar om att hitta bredare skattebaser, nya punktskatter, effektiviseringar, 
kostnadsminskningar, nej till satsningar eller skattesänkningar som våra politiska motståndare för 
fram eller omfördelningar mellan olika utgiftsområden, så är det bra om hela partiet kan bidra 
med nya finansieringslösningar och blir bärare av dessa. Det är angeläget inte minst eftersom alla 
förtroendevalda och aktiva partimedlemmar ska försvara och kunna stå upp för också hur vi vill 
finansiera våra förslag – när vi knackar dörr, pratar med väljare på gator och torg eller deltar i 
politiska samtal på sociala medier.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G16:1 att  uppmana partistyrelsen, partidistrikten och arbetarekommunerna att tillsätta 

arbetsgrupper, rådslag eller på andra sätt bidra till att stärka förankringen av och få 
fram nya förslag på hur våra kostnadskrävande förslag ska finansieras 

 
Daniel Färm  
Vallentuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G17  

NYNÄSHAMNS ARBETAREKOMMUN  

Enighet och mobilisering inför valet 2018  
Demokratin är idag hårt ansatt av växande populistiska och rasistiska högerkrafter i stora delar av 
världen och även i vårt land. Demokratin är inte längre självklar ens där den länge uppfattats som 
orubblig. I hela Europa är demokratin och de mänskliga rättigheterna mer hotade än någonsin 
efter andra världskrigets slut på grund av terrorism och växande partier med fascistiska och 
nazistiska rötter som får allt större politiskt inflytande. 
 
I Norge, Finland och Danmark ingår högerextrema partier i regerande koalitioner tillsammans 
med borgerliga partier. I vårt land har ett parti med nazistiska rötter en position som innebär att 
de kan skapa kaos i riksdagen på ett sätt som för tankarna till Tyskland på 1930-talet enbart 



51 
 

genom att hota med att rösta ned alla regeringar som inte viker sig för deras vilja. 
 
Den svenska socialdemokratin har under hela demokratins historia varit en framgångsrik 
demokratisk förebild. Det var den samlade arbetarrörelsen som avgjorde striden om allmän och 
lika rösträtt i vårt land för nu nära ett sekel sedan. Det var den samlade arbetarrörelsen som tog 
den hårdaste striden mot högerextremismen under 1930-talet. Sedan dess har svensk 
socialdemokrati gått i spetsen för uppbyggnaden av ett jämlikt välfärdssamhälle och därmed 
också blivit en förebild i andra länder. Idag när demokratin är hotad på bred front är det viktigare 
än någonsin att vi lever upp till den förebilden. Ingenting är idag viktigare än att stärka 
demokratin på alla nivåer; i familjerna, lokalt, regionalt, nationellt, i Europa (och i andra 
världsdelar) men också globalt. 
 
Vi befinner oss - kort sagt - vid en historiskt avgörande tidpunkt! Därför är det nödvändigt att 
hela den svenska arbetarrörelsen uppvisar en stark enighet och mobiliserar mera kraftfullt än 
någonsin med sikte på en övertygande valseger den 9 september 2018. 
 
Vad som krävs är en politisk, ideologisk mobiliseringen på partiorganisationens alla nivåer och 
inom närstående organisationer som Kvinnoförbundet, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet, 
SSU och LO. Med fortsatt regeringsinnehav och en förstärkt ställning i riksdagen efter valet har 
vi förutsättningar för att återigen gå i spetsen och bevisa att den skrämmande och tragiska 
utveckling som präglar stora delar av världen kan stoppas upp och vändas till sin motsats, med 
demokrati, jämlikhet och gemenskap. 
 
Paradoxalt nog är förutsättningarna goda trots de politiska stämningar som råder. För samtidigt 
som högerkrafterna och därmed motsättningarna mellan olika grupper i samhället växer sig allt 
starkare i takt med de ökande ekonomiska klyftorna, så bevisar modern samhällsforskning att det 
jämlika samhället är det bästa samhället för det allra största flertalet. 
 
Internationella institutioner, som OECD, Internationella Valutafonden och Världsbanken, som 
tidigare hävdat starkt nyliberala föreställningar har nu ändrat uppfattning och hävdar nu med allt 
större kraft att det är de växande ekonomiska klyftorna som utgör det främsta hindret för en 
snabbare ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. 
 
Dessutom visar ambitiösa och tillförlitliga rapporter som Jämlikhetsanden, av Kate Pickett och 
Richard Wilkinsson, liksom Ojämlikhetens anatomi av Per Molander och Illa far landet av Tony 
Judt att... 
 
arbetslösheten är lägre, skolresultaten är bättre, äldres livsvillkor är bättre, människor har bättre 
hälsa, lever längre, har mindre oro och ångest, färre har psykiska sjukdomar, barnadödligheten är 
lägre, antalet tonårsgraviditeter är färre, färre har problem med fetma, drogmissbruk och 
alkoholmissbruk; våld, kriminalitet och mord är mindre vanligt och färre sitter i fängelse ju mera 
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jämlikt ett samhälle är. Människor har dessutom större förtroende för varandra, politiker, 
myndigheter och företag i mer jämlika samhällen. Allt detta är avgörande för alla människors 
välbefinnande. Därmed är också det mer jämlika samhället det bästa för demokratin, för den 
ekonomiska utvecklingen och välfärden. 
 
Genom ett kraftfullt budskap som bygger på våra historiskt grundläggande idéer om demokrati, 
jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde kan vi övertyga väljare inom alla 
samhällsskikt och i alla åldrar. 
 
Därmed kan vi vinna valet 2018 och återta socialdemokratins ställning som den dominerande 
kraften i svensk politik. Vi kan dessutom, som förebild bidra till att skapa nytt hopp om respekt i 
vår omvärld för demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde. 
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G17:1 att  partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att snarast genomföra en kraftfull 

mobilisering av hela den samlade arbetarrörelsen med sikt på en övertygande 
valseger den 9 september 2018 

G17:2 att  utgångspunkten för denna mobilisering ska vara grundläggande övertygelse om alla 
människors lika värde och det jämlika samhällets uppenbara fördelar socialt och 
ekonomiskt 

 
Bror Perjus, Tyresö Arbetarekommun  
Nynäshamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G18  

TYRESÖ ARBETAREKOMMUN  

Enighet och mobilisering inför valet 2018  
Demokratin är idag hårt ansatt av växande populistiska och rasistiska högerkrafter i stora delar av 
världen och även i vårt land. Demokratin är inte längre självklar ens där den länge uppfattats som 
orubblig. I hela Europa är demokratin och de mänskliga rättigheterna mer hotade än någonsin 
efter andra världskrigets slut på grund av terrorism och växande partier med fascistiska och 
nazistiska rötter som får allt större politiskt inflytande.  
 
I Norge och Finland ingår högerextrema partier i regerande koalitioner tillsammans med 
borgerliga partier. I Danmark utgör det högerextrema partiet regeringsunderlag i parlamentet. I 
vårt land har ett parti med nazistiska rötter en position som innebär att de kan skapa kaos i 
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riksdagen på ett sätt som för tankarna till Tyskland på 1930-talet enbart genom att hota med att 
rösta ned alla regeringar som inte viker sig för deras vilja.  
 
Den svenska socialdemokratin har under hela demokratins historia varit en framgångsrik 
demokratisk förebild. Det var den samlade arbetarrörelsen som avgjorde striden om allmän och 
lika rösträtt i vårt land för nu nära ett sekel sedan. Det var den samlade arbetarrörelsen som tog 
den hårdaste striden mot högerextremismen under 1930-talet. Sedan dess har svensk 
socialdemokrati gått i spetsen för uppbyggnaden av ett jämlikt välfärdssamhälle och därmed 
också blivit en förebild i andra länder. Idag när demokratin är hotad på bred front är det viktigare 
än någonsin att vi lever upp till den förebilden. Ingenting är idag viktigare än att stärka 
demokratin på alla nivåer; i familjerna, lokalt, regionalt, nationellt, i Europa (och i andra 
världsdelar) men också globalt. 
 
Vi befinner oss - kort sagt - vid en historiskt avgörande tidpunkt! Därför är det nödvändigt att 
hela den svenska arbetarrörelsen uppvisar en stark enighet och mobiliserar mera kraftfullt än 
någonsin med sikte på en övertygande valseger den 9 september 2018. Vad som krävs är en 
politisk, ideologisk mobiliseringen på partiorganisationens alla nivåer och inom närstående 
organisationer som Kvinnoförbundet, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet, SSU och LO. Med 
fortsatt regeringsinnehav och en förstärkt ställning i riksdagen efter valet har vi förutsättningar 
för att återigen gå i spetsen och bevisa att den skrämmande och tragiska utveckling som präglar 
stora delar av världen kan stoppas upp och vändas till sin motsats, med demokrati, jämlikhet och 
gemenskap.  
 
Paradoxalt nog är förutsättningarna goda trots de politiska stämningar som råder. För samtidigt 
som högerkrafterna och därmed motsättningarna mellan olika grupper i samhället växer sig allt 
starkare i takt med de ökande ekonomiska klyftorna, så bevisar modern samhällsforskning att det 
jämlika samhället är det bästa samhället för det allra största flertalet.  
 
Internationella institutioner, som OECD, Internationella Valutafonden och Världsbanken, som 
tidigare hävdat starkt nyliberala föreställningar har nu ändrat uppfattning och hävdar nu med allt 
större kraft att det är de växande ekonomiska klyftorna som utgör det främsta hindret för en 
snabbare ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Dessutom visar ambitiösa och tillförlitliga 
rapporter som Jämlikhetsanden, av Kate Pickett och Richard Wilkinsson, liksom Ojämlikhetens 
anatomi av Per Molander och Illa far landet av Tony Judt att arbetslösheten är lägre, 
skolresultaten är bättre, äldres livsvillkor är bättre, människor har bättre hälsa, lever längre, har 
mindre oro och ångest, färre har psykiska sjukdomar, barnadödligheten är lägre, antalet 
tonårsgraviditeter är färre, färre har problem med fetma, drogmissbruk och alkoholmissbruk; 
våld, kriminalitet och mord är mindre vanligt och färre sitter i fängelse ju mera jämlikt ett 
samhälle är. Människor har dessutom större förtroende för varandra, politiker, myndigheter och 
företag i mer jämlika samhällen. Allt detta är avgörande för alla människors välbefinnande. 
Därmed är också det mer jämlika samhället det bästa för demokratin, för den ekonomiska 
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utvecklingen och välfärden.  
 
Genom ett kraftfullt budskap som bygger på våra historiskt grundläggande idéer om demokrati, 
jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde kan vi övertyga väljare inom alla 
samhällsskikt och i alla åldrar. Därmed kan vi vinna valet 2018 och återta socialdemokratins 
ställning som den dominerande kraften i svensk politik. Vi kan dessutom, som förebild bidra till 
att skapa nytt hopp om respekt i vår omvärld för demokrati, jämlikhet och alla människors lika 
värde.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G18:1 att  partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att det så snart som 

möjligt genomförs en riksomfattande studiekampanj inom partiet på temat ”Det 
jämlika samhället” 

 
Bror Perjus  
Tyresö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G19  

HELSINGBORGS ARBETAREKOMMUN  

Ett modernt parti för alla lönearbetare till distriktskongressen och partikongressen 
Socialdemokraterna har historiskt sett haft ett starkt stöd inte bara bland traditionell arbetarklass 
utan även bland breda grupper av väljare, den så kallade medelklassen. Situationen har dock 
ändrats och vi ser ett vikande stöd bland LO medlemmarna där bara drygt hälften lägger sin röst 
på S men även ett svagt stöd bland tjänstemän.  
 
För första gången finns i Sverige lika många fackligt organiserade tjänstemän som arbetare och 
inom kort kommer den sammantagna tjänstemannarörelsen att vara större än LO. Det blir en allt 
viktigare grupp. Genom åren har det visat sig, att så som TCO:aren lägger sin röst, så röstar 
Svenska Folket. Trots denna förändring, har partiet stannat kvar i samma organisationsform och 
har ett stort fokus på de traditionella arbetarfrågorna. Därför om vi vill återerövra den politiska 
mitten måste vi identifiera problemen och förklara hur de ska åtgärdas. Vi måste bli relevanta och 
bli ett parti för alla lönearbetare. Socialdemokraterna måste bredda basen och vidareutveckla och 
stärka banden med tjänstemannagrupperna och akademiker.  
 
Det behövs därför en organisationsmodell som möjliggör att partiet kan utveckla rutiner och en 
systematiserad dialog med tjänstemän och akademiker på gräsrotsnivå. Några möjligheter är 
skapandet av ett tjänstemannaråd på centralnivå och en bättre organisering av det politiska 
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tjänstemannaarbetet på olika fackliga förbund.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G19:1 att  Socialdemokraterna verkar för att en starkare organisation byggs upp som kan 

möjliggöra en närmare samarbete med tjänstmannagrupperna och 
tjänstemannafacken på central och lokal nivå 

G19:2 att  Socialdemokraterna verkar för skapandet av fler tjänstemannaföreningar i 
partidistrikten 

G19:3 att  partiet bildar ett tjänstemannaråd och att varje partidistrikt representeras med minst 
en ledamot 

G19:4 att  ordföranden för ett tjänstemannaråd utses av partistyrelsen 

G19:5 att  arbetarekommunen antar motionen som sin egen 
 
S Tjänstemanna s-förening  
Helsingborgs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G20  

VÄRNAMO ARBETAREKOMMUN  

EU demokrati  
När det gäller frågor och beslut som tas inom EUs ramar så är det ofta att allmänheten och 
partimedlemmar inte känner till dessa. Media är väldigt dåliga på att rapportera om dessa viktiga 
frågor. Redan när vi gick med EU så visste vi om att det kunde finnas ett demokratiunderskott i 
framtiden. Idag så har S fem EU-parlamentariker och att dessa skulle kunna informera och 
besöka alla Arbetarekommuner är en utopi. 
 
Därför bör partiet antingen skapa en ny organisation eller använda befintlig organisation, 
partidistrikt, arbetarekommuner och föreningar m.fl för att nå ut med information när det gäller 
vilka frågor som är på agendan och naturligtvis också vilka beslut som fattas och S 
ställningstagande i dessa. Vi har idag ett medlemsregister med mobilnummer (sms) och e-mail 
adresser som man kan utnyttja för en direkt kommunikation ut till medlemmar. 
 
Detta är mycket viktigt för att skapa en demokratisk process kring Eu beslut men också för att nå 
ut med information om EUs roll i vår vardag.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G20:1 att  partiet centralt fortlöpande ska informera om viktiga frågor och beslut som fattas 

inom EU på ett sådant sätt så att flertalet av våra medlemmar nås av denna 
information 

 
S-föreningen IF Metallarna, Värnamo  
Värnamo arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G21  

UMEÅ ARBETAREKOMMUN  

Facklig politisk samverkan  
De värderingar som ligger till grund för LO:s medlemmar är jämlikhet, solidaritet och frihet. Med 
detta som utgångspunkt är det inte möjligt för våra medlemmar att ge stöd till eller samarbeta 
med partier som inte delar vår uppfattning i facklig politiska frågor. Som bevis för att LO:s 
medlemmar är de stora förlorarna är de reformer som byggts upp i facklig politisk samverkan och 
som på område efter område försämrats av Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna i de 
flesta frågor. Regeringens budget föll. Riksdagen röstade för Alliansens förslag med stöd av 
Sverigedemokraterna vilket bland annat innebär  

• ingen sänkt skatt för våra pensionärer  
• på grund av den höga arbetslösheten så slog bromsen till i pensionssystemet med sänkta 

pensioner  
• nu höjs pensionerna fr o m 2016 tack vare att arbetslösheten minskat  
• garantipensionen höjs först 2016 eftersom regeringen inte kan höja den 2015  
• ingen högre skatt för höginkomsttagare  
• bortre gränsen i sjukförsäkringen blir kvar till 2016  
• För att ha en ekonomisk trygghet när de inte kan arbeta bland annat  
• lägre a-kassa  
• lägre sjukpenning  
• lägre pension m m  

 
De flesta motioner som vi skrivit till LO kongresser och förbundskongresser och som 
genomförts i samverkan med det Socialdemokratiska partiet med stöd av Vänsterpartiet har 
försämrats. Enda möjligheten att få gehör för våra motioner till partikongressen är att vi har en 
Socialdemokratisk regering med ett stort stöd från LO:s medlemmar. Under de borgerliga 
regeringsåren har försämringar genomförts på ett 40-tal punkter för LO:s medlemmar Bland 
annat 

• avskaffat skatteavdraget för fackföreningsavgiften  
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• arbetsgivarna har fullt avdrag för sin medlemsavgift till arbetsgivarorganisationerna  
• avskaffat skatteavdrag för medlemsavgiften till arbetslöshetskassan  
• fler karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen  
• försämrad semesterlag, lägre ersättning  
• socialförsäkringssystemet har försämrats och ca 140 miljarder årligen används till annat i 

statsbudgeten socialförsäkringsavgiften som avsatts ur medlemmarnas löneutrymme  
 
Sverigedemokraterna stöder i 95 % av frågorna högerregeringen fattar beslut om i Sveriges 
Riksdag. Vilket innebär att de motioner som vi fattar på denna kongress är i princip omöjliga att 
få gehör för i Sveriges Riksdag om vi inte har en stark Socialdemokratisk majoritet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G21:1 att  facklig politisk samverkan får hög prioritet i partistyrelsen 
 
IF Metall Södra Västerbotten S-förening  
Umeå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G22  

YSTADS ARBETAREKOMMUN  

Fler vill vara med  
Socialdemokratin är en medlemsbaserad folkrörelse. Medlemmen är det viktigaste som finns i ett 
parti. Ju fler medlemmar som finns desto fler möjligheter är det till att politiken som förs kan 
spridas och nå ut i samhället. Det ger också möjlighet till att det finns människor ur 
medlemsleden att rekrytera till att bli politiker på olika nivåer. Medlemmarna är också den aktiva 
del som behövs för att idéer ska komma till politiska förslag. 
 
Socialdemokratin ska bygga sig själv från medlemmarna. Från dem ska politiska idéer komma, 
idéer för hur partiet ska utvecklas och formas. Partikongressen är socialdemokratins högsta 
beslutande organ där medlemmarna är med direkt men i dagens samhälle är det viktigt att även 
mellan partikongresserna involvera fler i utvecklingen av partiet. 
 
Dagens partimedlem vill vara med hela tiden, inte bara när det är partikongresser. Det är viktigt 
att involvera medlemmarna i arbetet i utvecklingen av partiet. Fler möjligheter än som finns i dag 
borde finnas för medlemmarna att vara med. Det kan exempelvis vara att partiet går ut och frågar 
medlemmarna vilka satsningar de vill se i budgeten, vara med och komma med synpunkter på 
politiska förslag som S vill lägga, fråga medlemmarna vilka politiska förslag de vill se S förverkliga 
(utöver det som partikongressen har beslutat om), rådslag med mera. 
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Det är viktigt att partiledningen använder sig offensivt av partiets medlemmar. Det gör att det blir 
mer av folkrörelse och något som ger medlemmarna ytterligare värde av sitt medlemskap. I 
förlängningen kan det innebära att fler vill vara med då de ser att de kan vara med och utveckla 
Sverige. 
 
Genom att använda medlemmarna och arbetarekommunerna mer får partiledningen en större bas 
att arbeta utifrån och större mandat att genomföra saker. Det skapar balans.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G22:1 att  socialdemokraterna utreder hur partiet kan underlätta för medlemmarna att vara med 

mer och utveckla partiet och politiken 
 
Roger Jönsson  
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G23  

ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT  

Fyllnadsval av partiordförande och partisekreterare  
Under de senaste åren har vi upplevt hur vi inom Socialdemokraterna haft fyllnadsval av såväl 
partiordförande som partisekreterare. Vi har alla kunnat konstatera att dessa processer inte styrs 
av partiets stadgar utan istället hamnat under partistyrelsens ansvarsområde utan att den 
kongressvalda valberedningen involverats. 
 
Frågan om hur partiet ska hantera fyllnadsval av våra främsta företrädare ska självklart ingå i 
partiets stadgar. Vi ser det också som självklart att den av partikongressen utsedda 
valberedningen ska involveras och även ha ansvar för detta arbete.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G23:1 att  § 7 Verkställande utskottet läggs ett nytt Moment 3 till enligt följande: Vid 

fyllnadsval av partiordförande och/eller partisekreterare under pågående 
kongressperiod ska den av kongressen utsedda valberedningen bereda ärendet och 
förelägga partistyrelsen förslag till beslut  

G23:2 att  Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla eventuella konsekvensändringar 
ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen för beslut 
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Älvsborgs Södra Socialdemokratiska Partidistrikt  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G24  

SKARABORGS PARTIDISTRIKT  

Fyllnadsval av partiordförande och partisekreterare  
Under de senaste åren har vi upplevt hur vi inom Socialdemokraterna haft fyllnadsval av såväl 
partiordförande som partisekreterare. Vi har alla kunnat konstatera att dessa processer inte styrs 
av partiets stadgar utan istället hamnat under partistyrelsens ansvarsområde utan att den 
kongressvalda valberedningen involverats. Frågan om hur partiet ska hantera fyllnadsval av våra 
främsta företrädare ska självklart ingå i partiets stadgar. Vi ser det också som självklart att den av 
partikongressen utsedda valberedningen ska involveras och även ha ansvar för detta arbete.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G24:1 att  § 7 Verkställande utskottet läggs ett nytt Moment 3 till enligt följande: Vid 

fyllnadsval av partiordförande och/eller partisekreterare under pågående 
kongressperiod ska den av kongressen utsedda valberedningen bereda ärendet och 
förelägga partistyrelsen förslag till beslut 

G24:2 att  partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla eventuella 
konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 

 
Skaraborgs partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G25  

SKARABORGS PARTIDISTRIKT  

Förändrad kongressperiod  
Vid partikongressen i Göteborg 2013 beslutades att det ska hållas partikongress vartannat år. Vid 
partikongress året före val är det fri motionsrätt medan det till ”mellanvalskongresser” är 
motionsrätt inom områden som partistyrelsen beslutar om. Vi kan inte se att beslutet om 
kongress vartannat år föregicks av förslag från partiets grundorganisationer utan var istället ett 
sätt från partiledningen att kompensera för beslutet att ta bort det representantskap som fanns 
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tidigare. En extra kongress skulle vara ett sätt att öka demokratin i partiet. 
 
Den grundtanken kan vara god, men frågan är om resultatet blivit detsamma. Nu pågår istället en 
process med ständigt kongressarbete ute i våra partidistrikt och arbetarekommuner. Ena året ska 
kongressombudsval hanteras och nästa år är det själva kongressen. Det innebär att såväl energi 
som ekonomiska resurser fokuseras på partiinterna angelägenheter i en tid då all kraft behöver 
läggas på utåtriktat, uppsökande arbete. Vi föreslår därför att partiet återgår till en fyraårig 
kongressperiod med kongress år före det att allmänna val hålls. Vi föreslår dessutom att 
ombuden väljs för hela kongressperioden. Om partistyrelsen kallar till extra kongress under 
perioden ska samma ombud representera partidistriktet som vid den ordinarie kongressen. 
 
Under 2016 återupplivades den kommunpolitiska konferensen med genomförande i Örebro. 
Senare kom konferensen för arbetarekommunernas ordförande på Arlanda. Dessa två 
konferensen har varit väldigt uppskattade ute i landet och efterfrågan på fler sådana är stor. 
 
Vi har idag en partistyrelse som är en form av representantskap för landets samtliga partidistrikt. 
Den väljs för fyra år, sammanträder regelbundet och vi utgår ifrån att de representanter som finns 
i denna styrelse har en regional förankring i respektive partidistrikt. Partidistrikten har i sin tur sitt 
kontaktnät ut mot arbetarekommunerna. Det finns således alla möjligheter att påverka och 
komma med synpunkter på partiets politik under kongressperioden. 
 
Parallellt med förslaget om en fyraårig kongressperiod uppmanar vi att partiet istället har en 
årligen återkommande bred kommunkonferens och att även arbetarekommunernas ordförande 
samlas en gång per år. I sistnämnda fallet ska bland annat de organisatoriska frågorna diskuteras.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G25:1 att  § 4 Partikongress Moment 1 ändras till följande: Kongressen är partiets högsta 

beslutande organ. Partikongress hålls året före ordinarie val till riksdagen äger rum  

G25:2 att  § 4 Partikongressen Moment 3 ändras till följande: Kongressen ska bestå av 350 
ombud för partidistrikten. Ombud väljs inför en kongress för tiden fram till att 
ombudsvalet för den därpå följande ordinarie kongressen är avslutad  

G25:3 att  partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla eventuella 
konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 

 
Skaraborgs partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G26  

STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN  

Gör alla partimedlemmar till köksbordskämpar för medmänsklighet  
Vi lever i förfärliga tider, även här hemma i vårt lugna Sverige. Finns det något vi 
socialdemokrater kan göra för att förhindra flera skolattacker likt den i Trollhättan eller andra 
våldsdåd där barn, unga och vuxna dödas eller misshandlas enbart för att deras hud har en annan 
färg än nordiskt blek? Vi tror det. 
 
Vår tanke utgår ifrån att vi, organiserade socialdemokrater, är ganska många. Cirka 100 000 
personer är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Många av oss är aktiva, men det stora 
flertalet är med för att visa sin solidaritet med drömmen om ett samhälle där alla 
samhällsmedlemmar, oavsett kön, ras, utbildning, religion, sexuell läggning eller ekonomisk styrka 
har lika värde och lika rätt. Tänk om alla vi 100 000 varje dag kunde utföra en aktiv handling för 
att främja denna dröm? Och dessutom hemma vid köksbordet? Eller i favoritfåtöljen? 
 
Låt oss ett ögonblick tänka på den tragedi som inträffade i Trollhättan. En ung man, bara 20 år 
med ett helt liv framför sig, greppar ett vässat svärd och går till en skola där det går många barn 
med en mörkare hudfärg än han själv. Hans avsikt är att döda så många han kan av dem.  
 
Hur kan detta vara möjligt? 
 
Vi tror att internet är en del av svaret på den frågan. Den unge mannen beskrevs som 
tillbakadragen och ensamboende. Han tillbringade mycket tid vid datorn där han sökte upp sajter 
där hatet flödar mot människor som inte fötts i Sverige, där sådana bitterhetens apostlar som 
Julia Ceasar eldar hatet mot olikhet, där sverigedemokraternas sympatisörer finner näring för en 
politik som ska skilja människor från varandra istället för att förena dem i ett samhälle där alla har 
plats. 
 
Det har alltid funnits dårar och våldsbrott har alltid inträffat. Skillnaden är att nu kan de 
mottagliga, ofta mycket ensamma individer som när galna tankar få dem bekräftade dagligen och 
stundligen på nätet, av vredgade debattörer som finner livslust i hatet. 
 
Det är här vi menar att vårt partis alla medlemmar kan göra nytta. Låt oss förvandla de 
socialdemokratiska partimedlemmarna till en armé av köksbordskämpar i humanitetens tjänst! 
 
Vad krävs? För att göra en köksbordskämpe av en, kanske äldre partimedlem, krävs lite 
grundläggande utbildning i hur sociala medier fungerar. Kanske ska man lära sig hur man kan 
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skaffa sig en anonym facebook-profil (det finns ett gäng därute som inte drar sig för att bära sig 
fysiskt illa åt mot människor med andra åsikter än de själva). Dessutom behöver partiet centralt 
hålla koll på hatsajterna och följa med när hatpratet flyttar till nya virtuella hemvister för att 
kunna kommunicera detta till våra köksbordskämpar. Vi tror också att partiet behöver bygga ett 
nätverk för köksbordskämparna där de kan få hjälp, tips och råd om hur man argumenterar – och 
där de kan få stöd av varandra!  
 
Så mycket mer krävs inte för att en ung man som den 20-årige Anton i Trollhättan ska mötas av 
en invändning på de sajter där han idag får sin bitterhet och sitt hat bekräftat, oemotsagt. 
 
Just vårt parti, som har respekten för alla människors lika rätt och värde som ryggraden i all vår 
verksamhet, har ett särskilt ansvar för att möta hatet mot olikheten. Och just vårt parti har den 
särskilt goda förutsättningen att göra skillnad därför att vi är många. 
 
Vi menar att detta också är ett sätt att bedriva politik på de nya villkor som råder sedan internet 
tillkommit. Ett parti i tiden måste verka i sin tid och med sin tids medel för att nå fram där vår 
röst, vår samhällssyn och vår ideologi behöver synas och höras. Vi kan ge ett delvis nytt innehåll 
åt begreppet folkrörelse.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G26:1 att  uppdra till partistyrelsen att bygga och stödja ett virtuellt nätverk av partimedlemmar 

i syfte att främja humanism och mänskliga rättigheter och aktivt motverka hat, 
främlingsfientlighet, hot och trakasserier på nätet 

 
Stockholms Allmänna Kvinnoklubb  
Stockholms Arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G27  

KALIX ARBETAREKOMMUN  

Gör partiets utbildningar webbaserade eller som distansutbildningar 
Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti där ideologisk skolning är av avgörande betydelse. Det 
är av stor vikt att nya medlemmar och andra intresserade tar del av och går partiets 
grundutbildningar och andra utbildningar samt enstaka föreläsningar. Idag är det mer regel än 
undantag att utbildningar sker på distans och även är helt webbaserade. Utbildningar blir på detta 
sätt mer tillgängliga och passar väl för dagens unga och nya politiker.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G27:1 att  partiets grundutbildningar görs helt webbaserade, att de finns på nätet så att personer 

kan genomgå dem när de har möjlighet 

G27:2 att  andra utbildningar genomförs som distansutbildningar 

G27:3 att  föreläsningar sänds via webben i ökad utsträckning 
 
Johan Söderholm, Maud Lundbäck  
Kalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G28  

SKARABORGS PARTIDISTRIKT  

Hantering av motion till distriktskongress  
I partiets stadgar läggs ett stort ansvar på arbetarekommunernas medlemsmöte när det gäller 
representation för arbetarekommunen samt när man ska behandla exempelvis motioner till 
partikongress. 
 
Vi kan dock konstatera ett partiets stadgar är inkonsekventa i det ansvar och beslutsrätt man 
ålägger arbetarekommunernas medlemsmöten. När det gäller motioner så fastställer stadgarna att 
vid motion till partikongress kan arbetarekommunens möte antingen anta den som sin egen, 
sända in den som enskild eller avslå den. I det sistnämnda fallet skickas motionen inte till 
partikongressen. 
 
När det gäller motion till distriktskongress kan arbetarekommunen anta motionen eller sända in 
den som enskild. Här finns således ingen möjlighet att avslå motionen. Vi anser att 
motionshanteringen ska vara densamma till såväl partikongress som distriktskongress och anser 
att arbetarekommunens möte ska kunna avslå en motion också till distriktskongressen.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G28:1 att  Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt, § 4 Distriktskongress, Moment 15 ändras till 

följande: Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk 
grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motionen ska behandlas av 
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin 
egen, besluta att sända in den som enskilda eller avslå den 
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G28:2 att  partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla eventuella 
konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 

 
Skaraborgs partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G29  

ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

HBT-programmet, från ord till handling  
För ett par år sedan fastställde Socialdemokraterna, framtidspartiet, HBT- programmet, ett bättre 
Sverige för alla. Programmet innehåller förslag på åtgärder inom flera viktiga områden i syfte att 
förbättra situationen för hbt- personer. Programmet är bra men tyvärr är det många 
arbetarekommuner som inte känner till programmet och dess innehåll. Kraftfulla åtgärder behövs 
för att verkställa innehållet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G29:1 att  ovanstående program blir väl känt i samtliga arbetarekommuner 

G29:2 att  följa upp och utvärdera samt eventuellt revidera HBT-programmet före utgången av 
år 2018 

 
HBT-S distriktsstyrelse i Örebro län, Pell Uno Larsson, ordförande  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G30  

MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Insatser för ökade EU-kunskaper  
EEC som senare blev EU såg dagens ljus för snart 60 år sedan. Betydelsen av denna 
samarbetsorganisation har med åren ökat väsentligt dels genom att fler länder blivit medlemmar, 
dels genom att kompetensområdet vidgats. Idag handlar det inte bara om ekonomiskt samarbete 
utan även om samarbete inom sådana viktiga områden som klimat, flyktingpolitik, internationellt 
bistånd, mänskliga rättigheter, säkerhet och utrikespolitik. 
 
Med hänsyn till EU:s stora betydelse är det viktigt för alla med goda EU-kunskaper. Med goda 
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sådana kunskaper blir det lättare att vara med och påverka EU:s framtid. Med goda EU-
kunskaper blir det också lättare att tillvarata de möjligheter EU-medlemskapet ger. I februari i år 
kom Utredningen om delaktighet i EU med sitt betänkande ”EU hemma” (SOU 2016:10). 
Betänkandet visar att kunskapen om EU är låg i Sverige. Utifrån mina erfarenheter var detta inte 
direkt överraskande. Mer överraskande var däremot att det enligt utredningen brister allvarligt i 
kunskapsnivån inom de grupper som främst står för förmedlingen av kunskaper om EU. 
 
Bristen på EU-kunskaper är sålunda väl klarlagd. Den svåra frågan blir hur man skapar ökat 
intresse för sådan kunskap och dess förmedling. Betänkandet innehåller många förslag hur det 
ska ske. Mycket avgörande för hur framgångsrikt arbetet med att förbättra EU-kunskaperna blir 
är dock enligt min mening vilket fokus partiernas ledande företrädare lägger på att internt och 
offentligt lyfta fram EU:s betydelse och ta upp aktuella frågor inom EU.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G30:1 att  partiet verkar för ökade insatser för att förbättra allmänhetens EU-kunskaper, varvid 

många idéer finns att hämta i ovannämnda betänkande 

G30:2 att  partistyrelsen vidta åtgärder för att stimulera till kunskapshöjande aktiviteter inom 
partiorganisationen rörande EU (exempelvis temamöten, föreläsningar, studiebesök, 
cirklar, projekt m.m.) 

G30:3 att  partiet mer generellt lyfter fram EU:s betydelse och det arbete som pågår inom EU  
 
Peder Kristiansson, Västra Innerstadens S- förening  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION G31  

KÄVLINGE ARBETAREKOMMUN  

Kongressombud  
I det systemet som partiet har idag i sina stadgar, då det gäller hur många kongressombudsplatser 
respektive ”valkrets” har, blir flera Arbetarekommuner utan ombud. 
 
Som exempel: 
 
En ”valkrets” består av 6 Arbetarekommuner, men man har bara 3 kongressombudsplatser, tre 
Arbetarekommuner blir utan! 
 
Detta tycker vi är högst odemokratiskt!  
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Ser man t.ex. på partidistriktet i Skånes mandatfördelning till sin distriktskongress, har man där 
grundmandat för varje Arbetarekommun. Och tittar man på hur de flesta fackföreningar byggt 
upp sina system idag, så utgår man från grundmandat för alla avdelningar osv. Varför kan vi inte 
ha samma system med ett grundmandat till partikongressen?  
 
Vi kan inte se det demokratiska eller att det är mer demokratiskt att t.ex. en stor 
Arbetarekommun har flertalet ombud, och många mindre Arbetarekommuner ställs helt utanför 
det högst beslutande organet i partiet. Varför inte ge varje kommuns Socialdemokratiska 
Arbetarekommun ett ombud som grund, och sedan fördela efter storlek? På detta sätt får 
åtminstone varje arbetarekommun en ”röst”. Så är det inte idag!  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G31:1 att  ändra i partiets stadgar så att varje Socialdemokratisk Arbetarekommun får ett 

ombud som grund 

G31:2 att  fördelning sedan sker efter storlek 
 
Gert Nilsson  
Kävlinge arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G32  

KATRINEHOLMS ARBETAREKOMMUN  

Låt det Socialdemokratiska partiet bli sekulärt  
- men låt dess medlemmar vara religiösa om de så önskar. 
 
I partiets stadgar står under § 1 Partiets uppgift: 
 
" • samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och landsting samt inom 
Svenska kyrkan". 
 
Den som aktivt valt att lämna Svenska Kyrkan för att man vill tillhöra någon annan församling 
eller för att man helt tagit avstånd från religion och aktivt vill ta ansvar och engagera sig i det 
Socialdemokratiska partiet hamnar härmed i ett dilemma. Vill man ta på sig uppdrag i partiets 
organisation är man stadgebunden vid att samordna politisk verksamhet i en organisation som 
man faktiskt tagit avstånd ifrån. Dragit till sin yttersta spets kan alltså en person som vägrar att 
befatta sig med Svenska Kyrkans verksamhet, av ideologiska skäl, inte ta på sig uppdrag i det 
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socialdemokratiska partiet. Vill vi ha det så? 
 
Det finns också aktiva partikamrater som tycker att Svenska Kyrkan bör styras i enlighet med mer 
andligt orienterade tankar och vill engagera sig i organisationen genom att aktivt ta del i 
organisationens styrning genom någon annan av de partipolitiskt obundna grupper som ställer 
upp kyrkovalet. Dessa kamrater riskerar direkt att uteslutas ur partiet för att de deltar i ett annat 
partis verksamhet där socialdemokratiska partiet ställer upp i val.  
 
Jag kräver att det Socialdemokratiska partiet beslutar: Är det verkligen rimligt? 
 
Även om jag personligen tycker att religion är ett ”opium för folket” vill jag inte hindra 
socialdemokrater som finner ett värde i att vara aktiva i kyrkans styrning och verksamhet att vara 
det. Om dessa kyrkligt aktiva partivänner finner ett värde i att gruppera sitt engagemang under 
socialdemokratisk flagg må de väl göra detta förutsatt att det inte strider mot partiets politik i 
övrigt. Men jag tycker faktiskt också att det är rimligt att partivännerna i Svenska Kyrkan inte ska 
kunna kräva av mig, som icke medlem i Svenska kyrkan men mycket aktiv socialdemokrat, att jag 
måste samordna det politiska arbetet i deras religiösa förening.  
 
Förutom att det är något de kyrkligt aktiva borde klara själv är det ju orimligt att jag ska vara 
tvungen, för att följa stadgarna, att engagera mig i religiös verksamhet som jag inte tror på för att 
kunna vara aktiv socialdemokrat. Jag kan inte se att vi har någon moralisk, demokratisk, solidarisk 
eller ideologisk rätt att kräva detta då det handlar om en religiös frivillig medlemsorganisation 
som på intet sätt har med medborgarskapet att göra. Det är sedan länge dags att modernisera 
partiets förhållande till Svenska kyrkan och inse att det faktiskt inte längre håller med den 
skrivning vi har i stadgarna.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G32:1 att  det socialdemokratiska partiet på sin kongress 2017 ändrar sina stadgar så att 

samordning av den politiska verksamheten i Svenska Kyrkan blir frivillig för partiets 
medlemmar 

G32:2 att  stadgarna ändras så att möjligheten att engagera sig i Svenska Kyrkan under 
socialdemokratiskt namn finns för de som vill och, om så bedöms behövas, regleras 

G32:3 att  stadgarna ändras så att den partikamrat som väljer att engagera sig i Svenska Kyrkan i 
en annan valbar gruppering inte ska uteslutas om denna gruppering inte uppenbart 
har värderingar som strider mot partiets eller är tillhörig ett annat parti som ställer 
upp i allmänna val 

 
Joakim Truedsson  
Katrineholms arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G33  

FINSPÅNGS ARBETAREKOMMUN  

Medlems möjlighet till engagemang i Svenska kyrkan  
Att vara medlem i ett religiöst samfund är något som betraktas som en privatsak i Sverige. Rätten 
att vara medlem och aktivera sig religiöst regleras i lag och internationella konventioner. Rätten 
avser också rätten att utanför ett trossamfund. 
 
Som socialdemokratisk medlem gäller dock vissa restriktioner för den som väljer att vara 
förtroendevald i Svenska kyrkan specifikt. I alla andra trossamfund gäller partiets stadgar inte på 
något sätt hur aktiviteten ska hanteras. Hur hänger nu detta märkliga faktum ihop i frågan om 
Svenska kyrkans förtroendemanorganisation? 
 
Socialdemokraterna är, via så kallade nomineringsgrupper involverad i styrningen av Svenska 
kyrkan på olika nivåer. Vart fjärde år arrangeras kyrkoval som också tar partiorganisationen i 
anspråk. För en partimedlem gäller att om ett uppdrag tas inom Svenska kyrkan ska, om en lista 
finns på den nivå där medlemmen kandiderar, ska kandidaturen ske via den aktuella 
socialdemokratiska nomineringsgruppen. Kandiderar medlem för annan nomineringsgrupp, även 
icke partipolitisk, väntar uteslutning enligt partiets stadgar. Frågeställningen blir då om det ska 
vara rimligt att se aktivitet i Svenska kyrkan som ett stadgebrott? 
 
Det måste vara varje medborgares absoluta rätt att aktivera sig genom förtroendeuppdrag i ett 
trossamfund, även Svenska kyrkan, utan att riskera att bryta mot socialdemokraternas 
partistadgar. Det kan inte vara rimligt att agera stadgemässigt gentemot aktivitet igen fristående 
organisation av religiös karaktär.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G33:1 att  ändra partistadgarna så att medlems kandidatur för annan nomineringsgrupp inom 

Svenska Kyrkan blir möjlig utan att detta aktualiseras som ett stadgebrott 

G33:2 att  avslå motionen 

G33:3 att  bifalla motionen 
 
Sandra Öhrling  
Finspångs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G34  

ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT  

Medlems rättigheter och skyldigheter  
Att vara medlem i partiet innebär att man delar partiets värderingar samt erlägger av kongressen 
beslutad medlemsavgift. 
 
För de allra flesta av oss är detta en självklarhet, dock inte enligt de stadgar som just nu är 
rådande i vårt parti. Dagens skrivning är: ”Den som ansökt om medlemskap är medlem i partiet.” 
Sedan finns en beskrivande text om vilka rättigheter man har. Här ingår bland annat rätt att 
motionera till partikongress liksom arbetarekommuns årsmöte och partidistriktets kongress. 
 
Som icke betalande medlem har man således rätt att skriva motion till partiets högsta beslutande 
organ utan att ha erlagt sin medlemsavgift. Stadgarna ger dig fler rättigheter och sedan tillkommer 
ytterligare rättigheter den dag du betalt avgift. Då får du bland annat vara med och rösta på 
kandidater till den kongress du kan skriva motion till utan att betala. 
 
Vår uppfattning är att detta är fel. Det är först den dag du betalat avgift som du officiellt är 
medlem. Detta förutsätter självklart att vi har ett fungerande medlemssystem och rutiner för 
inbetalning samt registrering av avgiften.  
 
Först i § 4 Medlems rättigheter och skyldigheter Moment 3 får man information om att man ska 
betala av partiet fastställd avgift, då tillsammans med andra anledningar till uteslutning.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G34:1 att  Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar, § 4 Medlems 

rättigheter och skyldigheter, Moment 1 första meningen ändras till följande: Den 
som ansökt om medlemskap och erlagt medlemsavgift är medlem i partiet  

G34:2 att  Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla eventuella konsekvensändringar 
ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen för beslut 

 
Södra Älvsborgs Socialdemokratiska Partidistrikt  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G35  

SKARABORGS PARTIDISTRIKT  

Medlems rättigheter och skyldigheter  
Att vara medlem i partiet innebär att man delar partiets värderingar samt erlägger av kongressen 
beslutad medlemsavgift. För de allra flesta av oss är detta en självklarhet, dock inte enligt de 
stadgar som just nu är rådande i vårt parti. Dagens skrivning är: ”Den som ansökt om 
medlemskap är medlem i partiet.” Sedan finns en beskrivande text om vilka rättigheter man har. 
Här ingår bland annat rätt att motionera till partikongress liksom arbetarekommuns årsmöte och 
partidistriktets kongress. 
 
Som icke betalande medlem har man således rätt att skriva motion till partiets högsta beslutande 
organ utan att ha erlagt sin medlemsavgift. Sedan tillkommer ytterligare rättigheter den dag du 
betalt avgift. Då får du bland annat vara med och rösta på kandidater till den kongress du kan 
skriva motion till utan att betala. 
 
Vår uppfattning är att detta är fel. Det är först den dag du betalat avgift som du officiellt är 
medlem. Detta förutsätter självklart att vi har ett fungerande medlemssystem och rutiner för 
inbetalning samt registrering av avgiften. Först i § 4 Medlems rättigheter och skyldigheter 
Moment 3 får man information om att man ska betala av partiet fastställd avgift, då tillsammans 
med andra anledningar till uteslutning.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G35:1 att  Kapitel 5 Grundstadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar, § 4 Medlems 

rättigheter och skyldigheter, Moment 1 första meningen ändras till följande: Den 
som ansökt om medlemskap och erlagt medlemsavgift är medlem i partiet 

G35:2 att  partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla eventuella 
konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 

 
Skaraborgs partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G36  

KÄVLINGE ARBETAREKOMMUN  

Medlems tillhörighet  
Många av de större städernas Arbetarekommuner har idag så kallade fackliga S föreningar som 
bildats av de fackliga avdelningarna som har sina säten där. Dessa S föreningar har många 
medlemmar som inte bor inom den Arbetarekommunen. Som det är idag så inräknas dessa 
medlemmar i underlaget för den Arbetarekommunen. Detta innebär att större städers 
Arbetarekommuner tillgodoräknar sig medlemmar som inte är bosatta inom sina egna gränser. 
Alltså de är större i medlemstal än de är om man enbart räknade medlemmar boende inom sin 
Arbetarekommuns gränser. Detta får i sin tur konsekvenser då till exempel antal kongressombud 
till SAP kongressen ska fördelas inom partidistrikten. 
 
För att komma tillrätta med de konsekvenserna anser vi att stadgarna bör innehålla regler för hur 
och vilka medlemmar som man ska räkna när man tar fram underlag för medlemsantal som ska 
ligga till grund för fördelning av kongressombud till SAP kongresser. I dessa regler bör det också 
inskrivas att en S medlem bara kan räknas en gång och då att den medlemmen ska tillgodoräknas 
den Arbetarekommun hon/han bor i oavsett var hon/han har sitt S medlemskap.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G36:1 att  stadgarna ändras för hur och vilka medlemmar som man ska räkna när man tar fram 

underlag för medlemsantal som ska ligga till grund för fördelning av kongressombud 
till SAP kongresser 

G36:2 att  i den stadgeändringen även inskrivs att en S medlem bara kan räknas en gång och då 
att den medlemmen ska tillgodoräknas den Arbetarekommun hon/han bor i oavsett 
var hon/han har sitt S medlemskap 

 
Gert Nilsson  
Kävlinge arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G37  

STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT  

Medlemsavgift för SSU:are  
Det nya systemet med centralt fastställd medlemsavgift har många fördelar. Det underlättar 
kommunikationen och möjliggör på det sättet förbättrad och utvecklad medlemsvärvning.  
 
Enkelheten gäller dock enbart så länge du är medlem i det socialdemokratiska partiet och inte en 
sidoorganisation. Dessa är självständiga och har såväl egna stadgar som medlemsavgifter. För 
medlemmar i en sidoorganisation gäller att du enbart måste erlägga avgift till din 
arbetarekommun (idag sextio kronor) för att räknas som partimedlemmar. Medlemsavgiften är i 
övrigt en fråga för respektive sidoorganisation.  
 
Stockholms arbetarekommun tycker i grunden detta är en bra ordning men menar att det finns 
anledning att se över om regelverket verkligen skulle behöva gälla SSU. Vi menar att det borde 
räcka för SSU:are att erlägga avgift till just ungdomsförbundet utan att behöva betala de sextio 
kronorna till respektive arbetarekommun och ändå räknas som partimedlemmar.  
 
Det finns goda skäl för socialdemokraterna som parti att på alla sätt stödja sin ungdomsrörelse 
och dessutom se till att vägen från SSU till parti är så kort och enkel som möjligt. Därför föreslår 
vi att stadgarna för socialdemokratiska föreningar förändras så att medlemmar i SSU och 
Studentförbundet undantas från att betala medlemsavgift till sin arbetarekommun. I stadgan 
skulle det lämpligen innebära att nuvarande 3§ moment 3 i grundstadgan för föreningar, med 
nuvarande lydelse:  
 
”Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, förening inom HBT-Socialdemokrater, studentklubb eller SSU-kommun/SSU-
klubb, erlägger avgift till klubb/grupp/förening/kommun, distrikt och förbund enligt respektive 
organisations stadgar och regler, samt erlägger avgift till den arbetarekommun där 
partimedlemskapet finns.”  
 
Ändras till följande lydelse: 
 
”Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet, förening inom HBT-Socialdemokrater, erlägger avgift till 
klubb/grupp/förening/kommun, distrikt och förbund enligt respektive organisations stadgar och 
regler, samt erlägger avgift till den arbetarekommun där partimedlemskapet finns.  
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Medlem som har sitt partimedlemskap i studentklubb eller SSU-kommun/SSU-klubb, erlägger 
enbart avgift till klubb/grupp/förening/kommun, distrikt och förbund enligt respektive 
organisations stadgar och regler.”  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G37:1 att  partiets stadgar ändras så att medlemmar i SSU och Studentförbundet undantas från 

kravet att betala medlemsavgift till sin arbetarekommun 
 
Stockholms partidistrikt  
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G38  

FALU ARBETAREKOMMUN  

Medlemsavgiften till socialdemokratiska partiet  
Genom beslut vid partikongressen 2013 om ändringar av medlemsavgiften höjdes grundavgiften 
till partiet till 240 kr. Om två personer i familjen är medlemmar i partiet innebär det en kostnad 
på 480 kr för enbart ett stödmedlemskap. För medlemskap i annan s-förening tillkommer 
ytterligare avgift. Detta kan vara ganska kännbart för unga familjer med små inkomster.  
 
Vi tror att det kan bli mer attraktivt att vara medlem om partiet kan erbjuda en familjerabatt, t ex 
om den första medlemmen betalar 240 kr och den andra 100 kr. Vårt förslag är att partistyrelsen 
ser över möjligheten till någon form av familjerabatt.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G38:1 att  kongressen föreslås besluta att den socialdemokratiska partistyrelsen får i uppdrag att 

se över möjligheten att utforma en familjerabatt för medlemsavgifter i partiet 
 
Monica Enarsson, Lena Johnsson, Laila Edholm  
Falu arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G39  

GÖTEBORGS PARTIDISTRIKT  

Medlemskap i s-fackklubb/förening  
Ett stort antal av partiets medlemmar finns i en, och värvas till en, fackligt arbetsplatsanknuten S-
fackklubb/förening. Andra medlemmar finns i bostadsanknutna föreningar, språkföreningar, 
intresseföreningar, S-kvinnoföreningar m fl. Några medlemmar värvas på gator och torg, andra 
via partiets hemsida eller på en arbetsplats etc. Tyvärr är partiets centrala värvningsmaterial och 
även hemsidan utformad, så att det inte går att välja till vilken S-fackklubb/förening man vill ha 
sitt medlemskap knutet. Det här innebär att medlemmen per automatik hamnar i en 
bostadsanknuten förening, trots att medlemmen uttryckligen vill gå med i annan S-förening, t.ex. 
en S-fackklubb. Följden blir att medlemmen tror att den värvats till S-fackklubben men i själva 
verket inte blivit det. Då hen inte heller finns med i S-fackklubbens ”rullor” får hen heller inga 
inbjudningar till möten m.m. Stor förvirring kan uppstå när hens arbetskamrater får inbjudan till 
möten, som t.ex. sker på arbetsplatsen, emedan den nyvärvade medlemmen inte får det.  
 
Då den som värvat personen inte hittar hen i medlemsmatrikeln och kan därför lätt förledas till 
att tro att personen inte betalt sin avgift. Bor dessutom den nyvärvade medlemmen i ett annat 
partidistrikt blir förvirringen total, då hen får ta del av ett annat partidistrikts material, 
inbjudningar till möten och utbildningar.  
 
I 4 kap., 3 §, 3 mom. stadgarna för socialdemokratiska föreningar stå följande: ”Medlem i det 
socialdemokratiska partiet erhåller vid inträde sitt partimedlemskap i den grundorganisation 
denne väljer att tillhöra…” Emellertid har inte partiets organisatoriska rutiner, blanketter et cetera 
anpassats till kongressens beslut. Det gör att ovanstående problem är synnerligen realistiska. Till 
dessa kan läggas de speciella problem som finns i områden med mycket stora arbetsplatser, vilka 
har anställda i flera av de kringliggande kommunerna. Den medlem som exempelvis bor i 
Kungälv, arbetar på Volvo och vill gå med i den socialdemokratiska föreningen där, har med 
dagens tillämpning mycket svårt att få detta genomfört. För att fler medlemmar direkt ska hamna 
rätt i vår organisation så hemställer vi att partikongressen beslutar.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G39:1 att  den som vill bli medlem via hemsidan ska ha möjlighet att välja till vilken S-

förening/fackklubb medlemskapet ska vara knutet till 

G39:2 att  det på alla utåtriktade material ska det finnas en medlemsvärvningstalong där 
möjlighet att välja S-fackklubb/förening finns med 
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Göteborgs partidistrikt  
Göteborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G40  

KARLSKRONA ARBETAREKOMMUN  

Medlemstidning i Socialdemokraterna  
Socialdemokraterna är ett stort parti med uppskattningsvis 100 000 medlemmar över hela 
Sverige. Sympatisörerna är betydligt fler men de betalande medlemmarna utgör en viktig i kärna i 
partiet. Arbetarrörelsen har eller har haft olika tidningar, förr fanns exempelvis A-pressen, idag är 
Aktuellt i politiken och Tiden Magasin två exempel på tidningar där socialdemokratisk politik förs 
fram. En nackdel är att de kräver en prenumeration, Tiden kostar exempelvis 345 kr/helår medan 
en årsprenumeration på AiP innebär en utgift på 410 kr. Båda tidningarna är naturligtvis läsvärda 
och viktiga för Socialdemokraterna men som sagt, de sänds inte ut till alla medlemmar.  
 
En sådan lösning finns däremot i många andra föreningar och organisationer, det är inte alls 
ovanligt att medlemstidningar ingår i en årsavgift för en förening och fördelarna är naturligtvis 
flera. Alla får tillgång till information om föreningen och olika händelser, företeelser, teman och 
idéer som kan intressera medlemmarna tas upp. Medlemstidningar har olika utseenden och olika 
utgivningstakt, de kan exempelvis vara i ett A4-format och komma ut 4-6 gånger/år, de kan 
också finnas i en digital utgåva men det är alltså inte ovanligt att de ingår i ett medlemskap för en 
organisation. Både nya och gamla medlemmar får på så sätt en gemensam grund och plattform, 
information som är viktig under året når alla, inte bara några få, och de uppskattas av många. 
Socialdemokraterna har här en möjlighet att förbättra och förstärka effekterna av ett medlemskap 
i partiet och bör därför starta en medlemstidning som ska distribueras till alla våra medlemmar. 
Tanken är den ska vara en tidskrift som också ska kunna användas i partiarbetet och kunna vara 
ett hjälpmedel i verksamheten för arbetarekommuner och lokalföreningar, material som kan 
utgöra en grund för studiecirklar och andra sammankomster ska bl.a. finnas med. Internationella 
utblickar och fördjupningar men även artiklar om partiet i hela landet bör vara delar av innehållet.  
 
Kunskaperna om partiets verksamhet på de lokala nivåerna kan därför förbättras och reportagen 
kanske kan fungera som en inspirationskälla för alla partikamrater som bedriver aktiviteter i (s)-
föreningar och arbetarekommuner. Ideologi och historia är två andra exempel på ämnen som inte 
heller får glömmas bort i medlemstidningen.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G40:1 att  partiet ska starta en medlemstidning som sänds ut till alla medlemmar och som ska 

ingå i medlemsavgiften 

G40:2 att  första utgåvan ges ut i början av valåret 2018 och att den ska ha en utgivningstakt på 
4-6 nummer/år 

 
Trossö S-förening  
Karlskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G41  

STRÖMSTAD ARBETAREKOMMUN  

Medlemsutbildningar på E-studier  
Vi har svårt i kommunerna att samla till studiecirklar och kurser. Vi hör och ser att vi har svårt 
för att locka våra medlemmar till att gå studiecirklar eller åka på kurser. Vi har alla fulla scheman 
och många har svårt att få tiden att räcka till allt man vill göra. Flödet av medlemmar in i partiet 
är inte heller så många per år och kommun, och detta kan också göra att mindre kommuner vill 
se ett alternativ till studiecirklar och kurser. Alla skall kunna få informationen i dessa kurser då 
det ökar engagemanget och man får på riktigt ta ställning till om Socialdemokraterna är det rätta 
partiet för individen. Efter kurserna är man bättre rustad till att kunna ta beslut om hur man vill 
bidra till partiets framtid, detta måste vara tillgängligt för alla. 
 
Vi vill också lyfta fram de svårigheter man ibland får med språket. Vi vill vara ett parti för alla i 
samhället, därför har vi också lagt in om att undersöka möjligheterna att göra kurserna tillgängliga 
på många språk. Med E-studier ser vi det som en möjlighet att kunna erbjuda studierna på många 
språk. Det blir också ett sett att integrera människor in i vårt samhällsbygge. 
 
Vårt förslag är att man skall kunna läsa sig till vårt material på nätet med ett antal små test under 
vägen för att kontrollera att man har förstått och tagit till sig materialet. I slutet av kursen har 
man då ett diagnostiskt test och får sedan ett intyg på färdig kurs, steg 1 eller 2 eller båda. Intyget 
kan man skriva ut själv eller få utskickat till sig om man önskar. Framför allt skall det ligga i 
medlemsregistret att medlemmen har slutfört kurs, och gå ut ett meddelande till studieansvarig 
alternativt medlemsansvarig att medlemmen har slutfört sina studier. Studie-/Medlemsansvarig 
bör då samla ihop medlemmar som gjort kurser för en kväll av reflektion, diskussion och 
eventuella frågor och funderingar. Tänker också att det blir lättare för medlemmar att kunna söka 
kurser som steg 3 mfl.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G41:1 att  ge i uppdrag att undersöka vilka utbildningar som skulle kunna läsas via e-studier  

G41:2 att  kunna erbjuda utbildningarna på många språk  

G41:3 att  ge AK i uppdrag att följa upp varje slutförd e-studie kurs med samtal för reflektion 
 
Johanna Ekeroth & Thomas Kjerulf  
Strömstad arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G42  

VÅRGÅRDA ARBETAREKOMMUN  

Mentorsutbildning för erfarna medlemmar  
För att behålla de kunskaper och erfarenheter som finns hos våra medlemmar som har lång 
erfarenhet eller avslutat sina uppdrag behöver vi se över våra Medlemsutbildningar. Det är svårt 
för nya medlemmar som är intresserade av att vara förtroendevalda att sätta sig in i sina nya 
uppdrag och det skulle vara en stor tillgång för partiet om man då kunde få stöd av en erfaren 
medlem. Partiet skulle också genom att erbjuda en mentorsutbildning visa uppskattning för den 
kunskap och kompetens som våra erfarna medlemmar besitter samt att man behåller 
kompetensen inom partiet. Det är viktigt för partiet att de som erbjuder sig att verka som 
mentorer är uppdaterade på partiets riktlinjer, organisation och partiprogram därför anser vi att 
man bör göra en enhetlig nationell utbildning som erbjuds alla som vill verka som mentorer.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G42:1 att  det ska anordnas mentorsutbildningar för de politiker som vill vara ett stöd för nya 

aktiva medlemmar 
 
Marielle Palm  
Vårgårda arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G43  

PARTILLE ARBETAREKOMMUN  

Mentorsutbildning för erfarna medlemmar som avslutat sina förtroendeuppdrag  
För att behålla de kunskaper och erfarenheter som finns hos våra medlemmar som har lång 
erfarenhet eller avslutat sina uppdrag behöver vi se över våra medlemsutbildningar. Det är svårt 
för nya medlemmar som är intresserade av att vara förtroendevalda att sätta sig in i sina nya 
uppdrag och det skulle vara en stor tillgång för partiet om man då kunde få stöd av en erfaren 
medlem. Partiet skulle också genom att erbjuda en mentorsutbildning visa uppskattning för den 
kunskap och kompetens som våra erfarna medlemmar besitter samt att man behåller 
kompetensen inom partiet.  
 
Det är viktigt för partiet att de som erbjuder sig att verka som mentorer är uppdaterade på 
partiets riktlinjer, organisation och partiprogram, därför anser vi att man bör göra en enhetlig 
nationell utbildning som erbjuds alla som vill verka som mentorer.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G43:1 att  socialdemokraterna anordnar en mentorsutbildning för de politiker som vill vara ett 

stöd för nya aktiva medlemmar 
 
Gunilla Palmgren  
Partille arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G44  

ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT  

Motion till distriktskongress  
I partiets stadgar läggs ett stort ansvar på arbetarekommunernas medlemsmöte när det gäller 
representation för arbetarekommunen samt när man ska behandla exempelvis motioner till 
partikongress. 
 
Vi kan dock konstatera ett partiets stadgar är inkonsekventa i det ansvar och beslutsrätt man 
ålägger arbetarekommunernas medlemsmöten. När det gäller motioner så fastställer stadgarna att 
vid motion till partikongress kan arbetarekommunens möte antingen anta den som sin egen, 
sända in den som enskild eller avslå den. I det sistnämnda fallet skickas motionen inte till 
partikongressen. 
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När det gäller motion till distriktskongress kan arbetarekommunen anta motionen eller sända in 
den som enskild. Här finns således ingen möjlighet att avslå motionen. Vi anser att 
motionshanteringen ska vara densamma till såväl partikongress som distriktskongress och anser 
att arbetarekommunens möte ska kunna avslå en motion också till distriktskongressen.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G44:1 att  Kapitel 3 Grundstadgar för partidistrikt, § 4 Distriktskongress, Moment 15 ändras till 

följande: Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk 
grundorganisation som tillhör partidistriktet och den ska sändas till 
arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid. Motionen ska behandlas av 
arbetarekommunens möte. Arbetarekommunen kan antingen anta motion som sin 
egen, besluta att sända in den som enskilda eller avslå den  

G44:2 att  Programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla eventuella konsekvensändringar 
ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen för beslut 

 
Älvsborgs Södra Socialdemokratiska Partidistrikt  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G45  

HÄSSLEHOLMS ARBETAREKOMMUN  

Möjlighet att nominera kandidater till EP–vallistan  
I dagsläget är det inte inskrivet i våra stadgar hur Partiet eller Partidistrikten ska hantera denna 
fråga. Det är ju lite speciellt när vi ska enas om en nationell lista. Var på denna fråga hanteras 
olika mellan våra Partidistrikt. En del distrikt låter Arbetarekommunerna vara delaktiga och det är 
bra. Men vi har också motsatta förhållandet där Partidistriktet omyndigförklarar 
Arbetarekommunerna i denna fråga helt och hållet. Ur ett likabehandlingsperspektiv borde 
Partiet och alla Partidistrikt göra lika och för att säkerställa det måste det skrivas in i Partiets 
stadgar hur detta förfarande ska gå till.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G45:1 att  socialdemokraterna på nästa ordinarie Partikongress skriver in i stadgarna hur 

nomineringsförfarandet av kandidater till Europaparlamentsvalets lista i parti ska gå 
till så att alla medlemmar behandlas lika 
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Joachim Fors  
Hässleholms arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G46  

EMMABODA ARBETAREKOMMUN  

Nominering av kongressombud  
Nomineringsförfarandet till kongressombud är omständlig och behöver reformeras. Idag så utses 
de 350 ombuden genom en omfattande process som tar kraft och tid från vår organisation. I 
många småkommuner så har intresset minskat till att lämna förslag på kandidater då man har små 
möjligheter att få ett ombud. Då bara en liten del av medlemsantalet röstar så blir det bara ett litet 
antal röster som varje kandidat får. Detta gör att inte alla medlemmarna känner sig representerade 
då man ofta inte känner andras representanter. Detta är också en demokratifråga att alla AK blir 
representerade. För att reformera förfarandet så föreslår jag  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G46:1 att  varje AK får ett ombud och att de kvarvarande ombuden delas upp mellan de största 

AK 
 
Bo Eddie Rossbol  
Emmaboda arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G47  

LERUM ARBETAREKOMMUN  

Nomineringsförfarandet  
Makt är inte fult eller skamligt om man inte missbrukar den. Makt är fint, viktigt och bra att ha 
för alla som vill rätta till orättvisor och förändra samhället. Makt måste hanteras varsamt och med 
stor mänsklig insikt och klokhet. Det måste till fler goda kvinnliga förebilder bland maktbrukare. 
 
Kvinnor måste därför ta ansvar för halva makten i alla beslutande församlingar. Redan idag har vi 
varvade listor till kommunfullmäktige, region-/landstings-fullmäktige och riksdag, men det räcker 
inte. Vi måste redan i nomineringstillfället till alla uppdrag nominera jämställt så att 
valberedningar kan arbeta utifrån en jämställd grund.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G47:1 att  socialdemokraterna utreder möjligheten att komplettera stadgarna med att i varje 

nomineringsförfarande så ska minst en kvinna och en man nomineras 
 
Renée Jeryd  
Lerum arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G48  

STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Partiets hantering av Europapolitik och av röstning från utlandet  
Party of European Socialists (PES) är samarbetsorganet för de socialistiska och 
socialdemokratiska partierna i Europa. PES City groups, där vi är Stockholms, ger 
partimedlemmarna möjlighet att aktivera sig i direkt i Europapolitiken. 
 
Av Europaparlamentets 751 ledamöter har Sverige endast 20. Det innebär att oavsett om ALLA 
de 20 ledamöterna är socialdemokrater (vi har idag 5) så får vi inte igenom vår politik utan 
samarbete med systerpartier i andra länder, särskilt med länder med stora befolkningar och 
därmed många EU-parlamentariker såsom Tyskland, Frankrike, Storbritannien. 
 
EU:s fria rörlighet har lett till att allt fler européer bor utomlands; formellt utskrivna svenskar är 
nu 600 000 personer men säkert är de i realiteten upp mot tre gånger så många om man 
inkluderar de som inte anmält utlandsvistelse längre än 6 månader. Länder som Frankrike, 
Storbritannien har minst en miljon medborgare i andra delar av Europa och länder som Portugal, 
Grekland, Rumänien har en stor andel av befolkningen utflyttad. Nästan alla utlandsboende är 
fortfarande medborgare i sina hemländer och har därmed rätt att rösta i sina nationella val, dessa 
kan ibland bli så många att de kan avgöra valet. Det senaste presidentvalet i Rumänien avgjordes 
av utlandsrumänerna. Även i det senaste svenska riksdagsvalet var utlandssvenskarna en stor 
grupp som hade kunnat påverka utgången, ändå riktas väldigt lite parti-/valinformation till dem. 
Eftersom partierna i praktiken är medborgarnas enda sätt att påverka Europapolitiken mellan 
valen så är det viktigt att partierna för en löpande dialog med alla väljare. 
 
De flesta europeiska länder, utom Danmark och Irland, tillåter sina medborgare att rösta även när 
de bor i utlandet men danskar och irländare som bor utomlands utan att vara medborgare i det 
nya landet är i praktiken statslösa. Britter och några andra länders medborgare får rösta 
utomlands bara i 15 år. En likabehandling av EU-medborgare när det gäller rösträtt utomlands 
(nationella- och EU-val) vore önskvärd.  
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Partikongressen föreslås besluta:  
G48:1 att  partiet ökar samarbetet i konkreta sakfrågor med systerpartier inom EU (och ev. 

med de fackföreningar som de samarbetar med) för att uppnå större resultat i 
Europaparlamentet 

G48:2 att  partiet utökar satsningen på utlandssvenskar i samband med valrörelser, t ex genom 
kortfilmer särskilt riktade till utlandssvenskar att sprida på sociala media 

G48:3 att  partiet ökar valsamarbetet med systerpartier i länder där många svenskar bor för att 
hjälpa varandra att nå våra väljare i utlandet och deras väljare i Sverige vid respektive 
val 

G48:4 att  partiet inom EU driver på för en utredning av möjligheten till en standardisering av 
rösträttigheter för EU-medborgare, åtminstone vid boende inom gemenskapen 

G48:5 att  partiet gör mer för att informera partimedlemmarna om aktuell Europapolitik och 
om möjligheten att aktivera sig i PES 

 
PES-aktivisterna  
Stockholms Arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION G49  

ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

Politiska ledamöter 65 plus inom riks- och den kommunala politiken  
Sverige har Världens första jämställda och feministiska regering! Socialdemokraterna är kända, 
även utomlands, för att arbeta med jämställdhet gällande fördelning av platser mellan kvinnor 
och män, utlandsfödda, funktionshindrade mm inom regering och riksdag, kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige – och har där nått mycket långt. 
 
Partiet har också arbetat för att öka antalet yngre ledamöter, vilket är en självklarhet och ett måste 
för att vi ska fortsätta att vara ett starkt politiskt ledande parti. Det arbetet börjar nu ge resultat, 
Sverige har i dag den yngsta regeringen i modern tid, och i november 2014 var medelåldern 45,5 
år. Däremot kan vi konstatera att en grupp har halkat efter, det gäller den äldre generationen 65 
plus! Där kan vi tyvärr se ett tydligt tecken på att samhället misslyckats generellt, men framför allt 
inom politiken, och vårt eget parti. Ålderismen är mycket påtaglig och 65+ kan ses som den 
grupp i samhället som nu är mest utsatt för diskriminering, och då bla när det gäller platser i ovan 
nämnda organ mm. 
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Endast nio ledamöter av totalt 349 i Sveriges riksdag är i dag enl uppgift över 65 år, och antalet 
ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Örebro ser inte bättre ut i nuläge. I 
driftsnämnderna ser däremot förhållandena mycket bättre ut i Örebro, men det som avses i 
denna motion är Kommunstyrelseledamöter och Kommunfullmäktigeledamöter eftersom det är 
kommunens högsta beslutande organ. Det är mycket få ledamöter 65 plus, i förhållande till 
antalet som är bosatta i Örebro respektive Sverige i samma åldersspann.  
 
För demokratins skull borde vi få en fördelning av platser utifrån befolkningsdemografin. Varför 
det ser ut som det gör behöver analyseras mer noggrant, då det lätt kan uppfattas att politiska 
insatser från engagerade och erfarna personer 65 plus inte har något värde, vilket inte kan 
accepteras under några förhållanden.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G49:1 att  Socialdemokraterna genomför en noggrann analys av orsaken till ovanstående  

G49:2 att  Socialdemokraterna arbetar för att större insatser görs för att rätta till denna ojämna 
åldersfördelning både inom rikspolitiken, region- resp landstingspolitiken och 
kommunpolitiken, både före och efter nästa val  

 
Lindha W Gustavsson, Örebro socialdemokratiska kvinnoklubb  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G50  

UMEÅ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Program med sikte på framtiden  
Det socialdemokratiska partiet bör skriva ett program för sin politik de närmaste tio-femton åren. 
Att utforma program för vad man vill uträtta den allra närmaste valperioden är nödvändigt. Men 
det räcker inte om vi på ett levande sätt vill visa fram vad vi i längden vill med samhället och 
entusiasmera människor för socialdemokratiska strävanden. 
 
Någonting att arbeta och rösta för och inte bara rösta emot någonting som man vill slippa. 
 
Vi har stora uppgifter framför oss som kräver en sant socialdemokratisk politik för att kunna 
lösas väl: jämlikhet, demokrati och mänsklighetens möjligheter till trygg överlevnad på jorden.  
 
Med dessa riktmärken har vi goda möjligheter att teckna ner angelägna initiativ och reformer som 
vi vill verka för under 2020-talet och första delen av 2030-talet och som kan väcka mångas 
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engagemang. Något som motsvarar vad Ernst Wigforss en gång kallade för ”provisoriska 
utopier” och som gör det som står i partiprogrammet gripbart och levande för många människor.  
 
Vi kallar oss Framtidspartiet. Då bör vi också visa vad vi vill med framtiden.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G50:1 att  SAP till partikongressen 2019 presenterar ett förslag till politiskt program på 

medellång sikt, utformat i en dialog med medborgare och sympatisörer i lämpliga 
former 

 
Byggnads Umeå  
Umeå arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION G51  

STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN  

Program med sikte på framtiden  
Det socialdemokratiska partiet bör skriva ett program för sin politik de närmaste tio-femton åren. 
Att utforma program för vad man vill uträtta den allra närmaste valperioden är nödvändigt. Men 
det räcker inte om vi på ett levande sätt vill visa fram vad vi i längden vill med samhället och 
entusiasmera människor för socialdemokratiska strävanden. 
 
Någonting att arbeta och rösta för och inte bara rösta emot någonting som man vill slippa. 
 
Vi har stora uppgifter framför oss som kräver en sant socialdemokratisk politik för att kunna 
lösas väl: jämlikhet, demokrati och mänsklighetens möjligheter till trygg överlevnad på jorden. 
 
Med dessa riktmärken har vi goda möjligheter att teckna ner angelägna initiativ och reformer som 
vi vill verka för under 2020-talet och första delen av 2030-talet och som kan väcka mångas 
engagemang. Något som motsvarar vad Ernst Wigforss en gång kallade för ”provisoriska 
utopier” och som gör det som står i partiprogrammet gripbart och levande för många människor. 
 
Vi kallar oss Framtidspartiet. Då bör vi också visa vad vi vill med framtiden.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G51:1 att  till partikongressen 2019 presentera ett förslag till politiskt program på medellång 

sikt, utformat i en dialog med medborgare och sympatisörer i lämpliga former 
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Bygg-sossen, Kista s-förening  
Stockholms Arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G52  

SÖDERTÄLJE ARBETAREKOMMUN  

Program med sikte på framtiden  
Det socialdemokratiska partiet bör skriva ett program för sin politik de närmaste tio-femton åren. 
Att utforma program för vad man vill uträtta den allra närmaste valperioden är nödvändigt. Men 
det räcker inte om vi på ett levande sätt vill visa fram vad vi i längden vill med samhället och 
entusiasmera människor för socialdemokratiska strävanden. Någonting att arbeta och rösta för 
och inte bara rösta emot någonting som man vill slippa. 
 
Vi har stora uppgifter framför oss som kräver en sant socialdemokratisk politik för att kunna 
lösas väl: jämlikhet, demokrati och mänsklighetens möjligheter till trygg överlevnad på jorden. 
Med dessa riktmärken har vi goda möjligheter att teckna ner angelägna initiativ och reformer som 
vi vill verka för under 2020-talet och första delen av 2030-talet och som kan väcka mångas 
engagemang. Något som motsvarar vad Ernst Wigforss en gång kallade för provisoriska utopier 
och som gör det som står i partiprogrammet gripbart och levande för många människor. 
 
Utmaningar vi måste ta oss an är t.ex. bostadsfrågan - i dag är det svårt för unga och andra 
medellösa att få bostad - utbildningspolitiken som i nära samverkan med arbetsmarknadspolitiken 
måste ge förutsättningar för framtidstro, sjukvårdskrisen som måste lösas, kravet på värdig och 
meningsfull äldreomsorg och behovet av konstruktivt europeiskt och internationellt samarbete. 
Låt oss uttrycka våra visioner i praktiska termer! 
 
Så långt det över huvud taget är möjligt bör vi söka engagera medlemmar och väljare i 
diskussionen. Vi kallar oss Framtidspartiet. Då bör vi också visa vad vi vill med framtiden.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G52:1 att  till partikongressen 2019 presentera ett förslag till Framtidsprogrammet, ett politiskt 

program på medellång sikt, utformat i en dialog med medborgare och sympatisörer i 
lämpliga former 

 
Bo Elmgren  
Södertälje arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G53  

ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

Redovisning av kongressombudsval  
I partiets stadgar står angående val av ombud till partikongressen 
 
Moment 15 
 
Distriktsstyrelsen ska omedelbart efter sammanräkningen meddela valresultatet till 
arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna och klubbarna. 
 
Tolkningen av vad som ingår i begreppet ”valresultatet” varierar mellan partidistrikten. 
 
Några gör en fullständig redovisning av antalet avgivna röster och hur de har fördelats på 
samtliga kandidater som ställt upp i valet. Det är så som valen till kommun, landsting, regioner 
och riksdag redovisas till de som deltagit i dessa val. Det är en självklarhet i ett demokratiskt land. 
 
I andra partidistrikt har medlemmarna enbart fått veta vilka som blivit valda och det totala antalet 
röster, men inte röstsiffrorna för varje kandidat. Detta är inte tillräckligt för ett modernt parti 
med aktiva medlemmar, som är vana vid fullständigt redovisade allmänna val. 
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G53:1 att  partiets stadgar förtydligas, så att röstsiffrorna för samtliga kandidater vid val av 

ombud till partikongressen redovisas till medlemmarna 
 
Tybble-Sörby s-förening  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G54  

SUNDBYBERG ARBETAREKOMMUN  

Renodla partiets namn Socialdemokraterna  
Socialdemokraternas existensberättigande ligger framför allt i att bidra till ett samhälle för alla. 
Själva grundtesen i partiet är att komma bort från vi-och-dem-samhället. Det är det vi brinner 
och kämpar för. I skolan. På arbetsplatserna. Inom äldreomsorgen. På den internationella arenan.  
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Alla betyder alla. Inte bara några. Hur viktigt det än är att se de strukturer som gör det svårare för 
samhället att möta vissa människors frihetslängtan, så är lösningen alltid ett samhälle för alla, inte 
bara några. Alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning i skolan. Alla som drabbas av ohälsa 
ska ha rätt till en vård av hög kvalitet. Alla som förvärvsarbetar ska ha rätt till schysta villkor. Och 
alla seniorer ska ha rätt till en värdig ålderdom.  
 
Alla betyder alla. Alla ska kunna leva på ett socialt och demokratiskt fullvärdigt och utvecklande 
sätt. Kvinnor ska ha lika lön som män. Svenskar med utländsk bakgrund ska ha samma rätt som 
infödda svenskar att slippa diskriminering på arbets- och bostadsmarknaderna. Alla – inte bara 
låginkomsttagare – ska ha rätt till barnbidrag och ett gott skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, 
arbetslöshet och föräldraledighet. Alla ska ha rätt att bära de kläder de vill – eller inte vill. Och 
alla ska ha rätt att visa sin kärlek öppet utan att tvingas utstå hat och bli bespottade.  
 
Vår lösning på detta är inte att dela upp människor i olika grupper, utan tvärtom att utgå från att 
alla – inte bara några – ska ha samma rättigheter och möjligheter. Där konservativa både ser och 
bejakar hierarkier och strukturer som hindrar människor från att förverkliga sina livsdrömmar. 
Där liberaler enbart ser individer – men allt för ofta är blinda inför hämmande strukturer. Och 
där kommunister drivs av en vilja till konflikt mellan olika samhällsgrupper. Där ser vi 
socialdemokrater vikten av att hålla ihop hela samhället. Genom samarbete och förståelse mellan 
människor, grupper och olika intressen bidrar vi till en progressiv samhällsutveckling som 
kommer alla – inte bara några – till del.  
 
Vi är ett parti som lever starkt på en stolt historia. Svenska folket – ja, till och med oppositionen 
– är väl medvetna om partiets historiska bidrag till att skapa det välfärdssamhälle som vi 
fortfarande kämpar för att upprätthålla. Att det var just arbetarna som startade kampen för 
rättvisa villkor på arbetsmarknaden, allmän och lika rösträtt, och en trygghet också när vi blir 
sjuka, gamla eller förlorar jobbet är inget vi glömmer.  
 
Men vi glömmer inte heller att Socialdemokraterna tidigt insåg vikten av att bredda väljarbasen. 
Händer sträcktes ut till tjänstemän, småföretagare och inte minst alla de som stod utanför 
arbetsmarknaden. Vi är alla – faktiskt eller politiskt – döttrar och söner till alla de arbetare, 
tjänstemän, småföretagare och andra som genom åren har kämpat för det samhälle vi har idag. 
Den kampen har människor från alla samhällsgrupper, med olika längd på utbildningen, olika 
yrken och olika erfarenheter bidragit till.  
 
Idag är det viktigare än någonsin att stå upp för partiets grundtanke: ett samhälle för alla. I en tid 
då samhället riskerar att brytas sönder av olika intressen som skapar skilda förutsättningar för 
olika människor. När högerpartier aktivt bidrar till ett vi-och-dem-samhälle. Och när 
främlingsfientliga partier går ännu flera steg längre och delar upp människor beroende på hudfärg 
och ursprung. Då behöver vi vara ännu tydligare i att motsatsen: ett samhälle för alla kan aldrig 
bygga på att vi delar upp samhället i olika grupper. 
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För att lyckas med det, behöver vi själva leva som vi lär. Vi behöver bättre än någonsin tidigare 
tydliggöra för väljarna att vi är ett parti av och för alla. Vi är inte ett parti som enbart består av en 
grupp människor, som kan tänka sig att låta andra grupper vara med. Vi är ett parti som redan 
från början bejakar alla människors rätt och möjligheter att bidra till en demokratisk och 
progressiv samhällsutveckling.  
 
Vårt namn betyder något. Det säger något om vilka vi är. Och vi är stolta över vår historia. Både 
den tidiga historien, då arbetarna reste sig för att kräva sin rätt, och det senaste dryga halvseklet, 
då också tjänstemän, småföretagare, kvinnor som ännu inte hade släppts in på arbetsmarknaden, 
pensionärer, studenter, arbetslösa och människor i verkligt utanförskap tillsammans har bidragit 
till att skapa det samhälle som vi lever i idag. 
 
Vi fortsätter att samla många medlemmar, förtroendevalda och väljare som antingen själva 
betecknar sig som arbetare, eller som av andra anses tillhöra arbetaryrken och/eller 
arbetarklassen. Det är en enorm styrka, som vi ska vara rädda om. Facklig-politisk samverkan 
skapar möjligheter för många från LO-förbunden att engagera sig politiskt. Och framför allt 
driver vi en politik som möjliggör för många också inom arbetaryrken att kunna förverkliga sin 
frihetslängtan.  
 
Men. Och det är ett viktigt men. Vi är idag ett parti som inte enbart vare sig består av eller talar 
till och för arbetarklassen. Vi består av – och talar för – människor från samhället olika delar: 
undersköterskor, ingenjörer, lärare, industri- och byggarbetare, studenter, arbetssökande, 
pensionärer, småföretagare, forskare, handläggare och poliser. För att nämna några. Vi är, kort 
sagt, ett parti för alla. Vi är socialdemokraterna. Och vi har kommit för att bryta ned vi-och-dem-
samhället. 
 
Vårt namn betyder något. Alla känner till oss som Socialdemokraterna. Det är ett namn som 
många förknippar med just ett samhälle för alla, inte bara några. Därför är det viktigt att vi också i 
partiets formella namn – och i namnet på partiorganisationens bas – tar steget fullt ut och 
renodlar våra namn. Låt partiet hädanefter heta Socialdemokraterna, kort och gott. Låt också den 
kommunala nivån inom partiorganisationen följaktligen heta Socialdemokraterna i [kommun-
/ortsnamn], partiets kommunförening och/eller ett annat namn som enkelt och tydligt talar om 
vilka vi är.  
 
Och låt oss alla tacka Arbetarepartiet och Arbetarekommunen för den här tiden. Ni kan med stor 
trygghet lämna över stafettpinnen till ett modernt, framtidsinriktat och ideologiskt väl förankrat 
socialdemokratiskt parti som kommer att fortsätta att kämpa för frihet, jämlikhet, rättvisa, 
solidaritet och demokrati för alla, inte bara några. 
 
Vissa vill ha kvar benämningen Arbetarepartiet för att våra valsedlar ska hamna längst fram i 
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vallokalen, och inte skymmas av eller blandas ihop med andra partiers valsedlar. Det problemet 
kan förvissa uppstå. Men problem med att folk tar fel valsedlar kan även uppstå med dagens 
partinamn. Detta problem kan bäst lösas genom att även ha med partisymboler/partiloggor på 
valsedlarna. Dessutom: väljare som letar efter valsedlar för Socialdemokraterna – vilket är vad vi 
kallar oss under hela valrörelsen – i hållare som är uppställda i bokstavsordning kommer inte att 
finna våra valsedlar, utan enbart Sverigedemokraternas.  
 
I ett flerpartisystem som även innehåller ett antal små, kommunistiska och andra vänsterpartier 
finns även en risk för att väljare som inte är bekanta med vårt formella partinamn kan tro att 
”Arbetarepartiet” är något annat än det parti de egentligen vill rösta på: Socialdemokraterna. 
Valproceduren är tillräckligt komplicerad för vissa utan att vi ska göra det ännu svårare genom att 
kalla oss för en sak under hela valrörelsen och i alla andra sammanhang – och sedan något delvis 
annat på själva valdagen. Det går inte att utesluta att vi kan göra det lättare för många väljare att 
göra rätt val också på själva valdagen genom att kalla oss samma sak på valsedeln som på 
valaffischen.  
 
Och argumentet att vi måste ha valsedlarna längst fram bygger på att vi tror att väljare antingen 
spontanröstar eller inte förmår att se att det finns valsedlar från olika partier bredvid eller bakom 
varandra. Det kan finnas skäl att ifrågasätta dessa antaganden.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G54:1 att  partiets stadgar ska ändras, så att det framgår att partiets fullständiga namn är 

Socialdemokraterna 

G54:2 att  partiets stadgar ska omformuleras, så att benämningen på partiets lokala 
huvudorganisation ändras från ”arbetarekommun” till ”Socialdemokraterna i 
[kommun-/ortsnamn]” och/eller något annat som på ett lämpligt och tydligt sätt 
talar om att vi är ett parti för alla, inte bara några 

G54:3 att  partiet ska verka för att följdändringar av dessa namnbyten ska göras på valsedlar 
samt i avtal och andra juridiska, partiinterna och andra officiella dokument 

G54:4 att  partiet ska verka för att valsedlarna vid sidan av partinamn även ska kunna ha 
partisymbol 

G54:5 att  anta motionen som sin egen och översända motion jämte yttrande till 
partikongressen 2017 

 
Peter Schilling, Khashayar Farmanbar, Julia Mäktialo Blent, Sandro Wennberg, Petter Mähler, 
Andreas Carlsson  
Sundbyberg arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G55  

NACKA ARBETAREKOMMUN  

Renodla partiets namn: Socialdemokraterna  
Socialdemokraternas existensberättigande ligger framför allt i att bidra till ett samhälle för alla. 
Själva grundtesen i partiet är att komma bort från vi-och-dem-samhället. Det är det vi brinner 
och kämpar för. I skolan. På arbetsplatserna. Inom äldreomsorgen. På den internationella arenan.  
 
Alla betyder alla. Inte bara några. Hur viktigt det än är att se de strukturer som gör det svårare för 
samhället att möta vissa människors frihetslängtan, så är lösningen alltid ett samhälle för alla, inte 
bara några. Alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning i skolan. Alla som drabbas av ohälsa 
ska ha rätt till en vård av hög kvalitet. Alla som förvärvsarbetar ska ha rätt till schysta villkor. Och 
alla seniorer ska ha rätt till en värdig ålderdom.  
 
Alla betyder alla. Alla ska kunna leva på ett socialt och demokratiskt fullvärdigt och utvecklande 
sätt. Kvinnor ska ha lika lön som män. Svenskar med utländsk bakgrund ska ha samma rätt som 
infödda svenskar att slippa diskriminering på arbets- och bostadsmarknaderna. Alla – inte bara 
låginkomsttagare – ska ha rätt till barnbidrag och ett gott skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, 
arbetslöshet och föräldraledighet. Alla ska ha rätt att bära de kläder de vill – eller inte vill. Och 
alla ska ha rätt att visa sin kärlek öppet utan att tvingas utstå hat och bli bespottade.  
 
Vår lösning på detta är inte att dela upp människor i olika grupper, utan tvärtom att utgå från att 
alla – inte bara några – ska ha samma rättigheter och möjligheter. Där konservativa både ser och 
bejakar hierarkier och strukturer som hindrar människor från att förverkliga sina livsdrömmar. 
Där liberaler enbart ser individer – men allt för ofta är blinda inför hämmande strukturer. Och 
där kommunister drivs av en vilja till konflikt mellan olika samhällsgrupper. Där ser vi 
socialdemokrater vikten av att hålla ihop hela samhället. Genom samarbete och förståelse mellan 
människor, grupper och olika intressen bidrar vi till en progressiv samhällsutveckling som 
kommer alla – inte bara några – till del.  
 
Vi är ett parti som lever starkt på en stolt historia. Svenska folket – ja, till och med oppositionen 
– är väl medvetna om partiets historiska bidrag till att skapa det välfärdssamhälle som vi 
fortfarande kämpar för att upprätthålla. Att det var just arbetarna som startade kampen för 
rättvisa villkor på arbetsmarknaden, allmän och lika rösträtt, och en trygghet också när vi blir 
sjuka, gamla eller förlorar jobbet är inget vi glömmer.  
 
Men vi glömmer inte heller att Socialdemokraterna tidigt insåg vikten av att bredda väljarbasen. 
Händer sträcktes ut till tjänstemän, småföretagare och inte minst alla de som stod utanför 
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arbetsmarknaden. Vi är alla – faktiskt eller politiskt – döttrar och söner till alla de arbetare, 
tjänstemän, småföretagare och andra som genom åren har kämpat för det samhälle vi har idag. 
Den kampen har människor från alla samhällsgrupper, med olika längd på utbildningen, olika 
yrken och olika erfarenheter bidragit till.  
 
Idag är det viktigare än någonsin att stå upp för partiets grundtanke: ett samhälle för alla. I en tid 
då samhället riskerar att brytas sönder av olika intressen som skapar skilda förutsättningar för 
olika människor. När högerpartier aktivt bidrar till ett vi-och-dem-samhälle. Och när 
främlingsfientliga partier går ännu flera steg längre och delar upp människor beroende på hudfärg 
och ursprung. Då behöver vi vara ännu tydligare i att motsatsen: ett samhälle för alla kan aldrig 
bygga på att vi delar upp samhället i olika grupper. 
 
För att lyckas med det, behöver vi själva leva som vi lär. Vi behöver bättre än någonsin tidigare 
tydliggöra för väljarna att vi är ett parti av och för alla. Vi är inte ett parti som enbart består av en 
grupp människor, som kan tänka sig att låta andra grupper vara med. Vi är ett parti som redan 
från början bejakar alla människors rätt och möjligheter att bidra till en demokratisk och 
progressiv samhällsutveckling.  
 
Vårt namn betyder något. Det säger något om vilka vi är. Och vi är stolta över vår historia. Både 
den tidiga historien, då arbetarna reste sig för att kräva sin rätt, och det senaste dryga halvseklet, 
då också tjänstemän, småföretagare, kvinnor som ännu inte hade släppts in på arbetsmarknaden, 
pensionärer, studenter, arbetslösa och människor i verkligt utanförskap tillsammans har bidragit 
till att skapa det samhälle som vi lever i idag. 
 
Vi fortsätter att samla många medlemmar, förtroendevalda och väljare som antingen själva 
betecknar sig som arbetare, eller som av andra anses tillhöra arbetaryrken och/eller 
arbetarklassen. Det är en enorm styrka, som vi ska vara rädda om. Facklig-politisk samverkan 
skapar möjligheter för många från LO-förbunden att engagera sig politiskt. Och framför allt 
driver vi en politik som möjliggör för många också inom arbetaryrken att kunna förverkliga sin 
frihetslängtan.  
 
Men. Och det är ett viktigt men. Vi är idag ett parti som inte enbart vare sig består av eller talar 
till och för arbetarklassen. Vi består av – och talar för – människor från samhället olika delar: 
undersköterskor, ingenjörer, lärare, industri- och byggarbetare, studenter, arbetssökande, 
pensionärer, småföretagare, forskare, handläggare och poliser. För att nämna några. Vi är, kort 
sagt, ett parti för alla. Vi är socialdemokraterna. Och vi har kommit för att bryta ned vi-och-dem-
samhället. 
 
Vårt namn betyder något. Alla känner till oss som Socialdemokraterna. Det är ett namn som 
många förknippar med just ett samhälle för alla, inte bara några. Därför är det viktigt att vi också i 
partiets formella namn – och i namnet på partiorganisationens bas – tar steget fullt ut och 
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renodlar våra namn. Låt partiet hädanefter heta Socialdemokraterna, kort och gott. Låt också den 
kommunala nivån inom partiorganisationen följaktligen heta Socialdemokraterna i [kommun-
/ortsnamn], partiets kommunförening och/eller ett annat namn som enkelt och tydligt talar om 
vilka vi är.  
 
Och låt oss alla tacka Arbetarepartiet och Arbetarekommunen för den här tiden. Ni kan med stor 
trygghet lämna över stafettpinnen till ett modernt, framtidsinriktat och ideologiskt väl förankrat 
socialdemokratiskt parti som kommer att fortsätta att kämpa för frihet, jämlikhet, rättvisa, 
solidaritet och demokrati för alla, inte bara några. 
 
Vissa vill ha kvar benämningen Arbetarepartiet för att våra valsedlar ska hamna längst fram i 
vallokalen, och inte skymmas av eller blandas ihop med andra partiers valsedlar. Det problemet 
kan förvissa uppstå. Men problem med att folk tar fel valsedlar kan även uppstå med dagens 
partinamn. Detta problem kan bäst lösas genom att även ha med partisymboler/partiloggor på 
valsedlarna. Dessutom: väljare som letar efter valsedlar för Socialdemokraterna – vilket är vad vi 
kallar oss under hela valrörelsen – i hållare som är uppställda i bokstavsordning kommer inte att 
finna våra valsedlar, utan enbart Sverigedemokraternas.  
 
I ett flerpartisystem som även innehåller ett antal små, kommunistiska och andra vänsterpartier 
finns även en risk för att väljare som inte är bekanta med vårt formella partinamn kan tro att 
”Arbetarepartiet” är något annat än det parti de egentligen vill rösta på: Socialdemokraterna. 
Valproceduren är tillräckligt komplicerad för vissa utan att vi ska göra det ännu svårare genom att 
kalla oss för en sak under hela valrörelsen och i alla andra sammanhang – och sedan något delvis 
annat på själva valdagen. Det går inte att utesluta att vi kan göra det lättare för många väljare att 
göra rätt val också på själva valdagen genom att kalla oss samma sak på valsedeln som på 
valaffischen.  
 
Och argumentet att vi måste ha valsedlarna längst fram bygger på att vi tror att väljare antingen 
spontanröstar eller inte förmår att se att det finns valsedlar från olika partier bredvid eller bakom 
varandra. Det kan finnas skäl att ifrågasätta dessa antaganden.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G55:1 att  partiets stadgar ska ändras, så att det framgår att partiets fullständiga namn är 

Socialdemokraterna 

G55:2 att  partiets stadgar ska omformuleras, så att benämningen på partiets lokala 
huvudorganisation ändras från ”arbetarekommun” till ”Socialdemokraterna i 
[kommun-/ortsnamn]” och/eller något annat som på ett lämpligt och tydligt sätt 
talar om att vi är ett parti för alla, inte bara några 
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G55:3 att  partiet ska verka för att följdändringar av dessa namnbyten ska göras på valsedlar 
samt i avtal och andra juridiska, partiinterna och andra officiella dokument 

G55:4 att  partiet ska verka för att valsedlarna vid sidan av partinamn även ska kunna ha 
partisymbol 

 
Daniel Färm, Khashayar Farmanbar, Peter Schilling, Julia Mäkitalo Blent, Sandro Wennberg, 
Petter Mähler, Andreas Carlsson  
Nacka arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G56  

SKURUPS ARBETAREKOMMUN  

Representation i politiken  
I riksdagen är pensionärerna dåligt representerade. Gruppen utgör cirka 25 % av valmanskåren 
och kommer att bli större i framtiden i och med att äldre lever längre. Trots detta kan pensionärer 
i riksdagen räknas på båda händernas fingrar. 
 
Vi talar så varmt om jämställdhet och demokrati i vårt parti, men när det gäller pensionärerna så 
är inflytandet inom många områden nästan obefintligt. 
 
I en demokrati borde fördelningen av platser i riksdag, kommun och landsting vara i proportion 
till befolkningsstrukturen så långt det är möjligt.  
 
Under många har partiet arbetat med att få en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor. Nu 
är det dags att fortsätta arbetet så att representation av yngre, medelålders och äldre i riksdag, 
kommuner och landsting speglar befolkningen.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G56:1 att  partiet inför valet 2018 ser över kriterierna för nomineringar till olika politiska poster 

så att fördelningen speglar Sveriges befolkning 
 
Inger Wennhall  
Skurups arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G57  

KLIPPANS ARBETAREKOMMUN  

Representationen på de socialdemokratiska listorna till kommunfullmäktige, 
regionfullmäktige och riksdag  
Socialdemokraterna var tidigt ute med att utse varannan kvinna och varannan man på listorna till 
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Sveriges Riksdag. Vid förra partikongressen fastslogs 
en målsättning om unga personers representation på listorna. Detta är bra. Listorna bör avspegla 
hur väljarkåren ser ut. 
 
Det gör långt ifrån alltid dessa listor när det gäller den stora väljargruppen pensionärer. 
Representationen i Sveriges Riksdag av personer som uppnått pensionsåldern ligger långt ifrån 
pensionärernas andel av väljarkåren. Vid valen till vissa kommunfullmäktigeförsamlingar i landet 
fanns inte en enda pensionär med på de socialdemokratiska listorna. 
 
Detta beror definitivt inte på att pensionärerna är dåligt representerade bland medlemmarna i 
partiet. Det beror heller inte på ointresse från pensionärer att vara med i de beslutande 
församlingarna. Det beror inte heller på att pensionärer inte har något att bidra med i de politiska 
församlingarna. 
 
I andra länder har man en annan och mer positiv syn på äldre människor deltagande i politiska 
församlingar. Inför presidentvalet i USA hade flera av kandidaterna uppnått pensionsåldern. I 
flera av de europeiska länderna har personer som uppnått pensionsåldern suttit på framträdande 
poster. 
 
Äldre personer har erfarenheter och perspektiv som inte alltid yngre har. Dessa erfarenheter och 
perspektiv behövs när politiska beslut ska tas. Om inte socialdemokraterna på sina listor har en 
representation som återspeglar hur åldersfördelningen ser ut så finns risken att pensionärerna 
vänder partiet ryggen och istället röstar på partier som på sina listor har en representation som 
bättre avspeglar väljarkåren.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G57:1 att  listorna till kommunfullmäktige, region/landstingsfullmäktige och Sveriges Riksdag 

bättre ska återspegla hur åldersfördelningen ser ut i väljarkåren 
 
Johan Petersson  
Klippans arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G58  

HELSINGBORGS ARBETAREKOMMUN  

Representationen på de socialdemokratiska listorna till kommunfullmäktige, 
regionfullmäktige och riksdag  
Socialdemokraterna var tidigt ute med att utse varannan kvinna och varannan man på listorna till 
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Sveriges riksdag. Vid förra partikongressen fastslogs 
en målsättning om unga personers representation på listorna. Detta är bra. Listorna bör avspegla 
hur väljarkåren ser ut. 
 
Det gör den långt ifrån alltid dessa listor när det gäller den stora väljargruppen pensionärer. 
Representationen i Sveriges riksdag av personer som uppnått pensionsåldern ligger långt ifrån 
pensionärernas andel av väljarkåren. Vid valen till vissa kommunfullmäktigeförsamlingar i landet 
fanns inte en enda pensionär med på de socialdemokratiska listorna. Detta beror definitivt inte på 
att pensionärerna är dåligt representerade bland medlemmarna i partiet. Det beror heller inte på 
ointresse från pensionärer att vara med i de beslutande församlingarna. Det beror inte heller på 
att pensionärer inte har något att bidra med i de politiska församlingarna. 
 
I andra länder har man en annan och mer positiv syn på äldre människor deltagande i politiska 
församlingar. Inför presidentvalet i SA hade flera av kandidaterna uppnått pensionsåldern. I flera 
av de europeiska länderna har personer som uppnått pensionsåldern suttit på framträdande 
poster. Äldre personer har erfarenheter och perspektiv som inte alltid yngre har. Dessa 
erfarenheter och perspektiv behövs när politiska beslut ska tas. Om inte socialdemokraterna på 
sina listor har en representation som återspeglar hur åldersfördelningen ser ut så finns risken att 
pensionärerna vänder partiet ryggen och istället röstar på partier som på sina listor har en 
representation som bättre avspeglar väljarkåren.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G58:1 att  listorna till kommunfullmäktige, region/landstingsfullmäktige och Sveriges Riksdag 

bättre ska återspegla hur åldersfördelningen ser ut i väljarkåren 
 
Centrum s-förening  
Helsingborgs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G59  

LUNDS ARBETAREKOMMUN  

Representativ demokrati  
Vi har en representativ demokrati i vårt land; de folkvalda ska representera människorna i Sverige 
och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar. Det finns 
idag 2,1 miljoner ålderspensionärer vilket är ca 20 % av befolkningen. Men när vi tittar på 
åldersfördelningen bland de socialdemokratiska ledamöterna i riksdagen, så är endast två 
ledamöter av 113, över 65 år.  
 
Även med hänsyn till sin medlemskår har socialdemokraterna en kraftig underrepresentation av 
pensionärer i riksdagen. Medelåldern i den socialdemokratiska medlemskåren är ca 60 år, och 47 
% av medlemmarna är ålderspensionärer. 
 
PRO kom med en rapport ”Äldrefrågor på undantag i svensk politik" 2014 där man hade 
undersökt vilken uppmärksamhet äldrefrågor fick, dels hos de politiska partierna (i material, 
hemsida mm) och dels i riksdagen (motioner, interpellationer, enkla frågor). Man fann då att 
frågor som rör äldre, över 65 år, får liten uppmärksamhet i förhållande till andra frågor och i 
relation till gruppens storlek. Äldre är en svag grupp som inte höjer sina röster i samhället, att 
gruppen har en mycket svag representation i riksdagen kan förstärka det ytterligare. Pensionärer, 
såväl yngre och friskare som äldre och svagare, borde betraktas som en viktig grupp inom 
politiken och äldrefrågor borde ha en naturlig plats på de politiska partiernas agendor och i 
riksdagen. 
 
Rapporten från SCB ”Demokratins representanter - en studie av representativet, delaktighet och 
syn på uppdrag", som gjordes efter valet 2014, visar att i kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige så är gruppen ålderspensionärer väl representerade, men däremot inte i 
riksdagen. Det innebär att arbetarekommunerna är generösa med nomineringar av äldre till 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, men när det kommer till nomineringar till 
riksdagen så har de äldre försvunnit och finns sällan på valbar plats. Detta måste förändras, så att 
vi får en representativ demokrati i verkligheten också.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G59:1 att  Socialdemokraterna jobbar för att det sker en attitydförändring gentemot äldre i 

partiet, så att dessa nomineras och tar plats i riksdagen 
 
Eva S. Ohlsson  
Lunds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G60  

ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

S-föreningars styrelser  
I stadgarnas kapitel 5 § 6 moment 2 står det att styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie 
ledamöter.  
 
Våra s-föreningar varierar från att vara ett stort antal medlemmar till ett tiotal medlemmar. 
 
Idag måste man ha en styrelse på minst fem personer vilket gör att det ibland är svårt att få till 
detta på ett bra sätt, speciellt i de mindre föreningarna. Det vore bättre om man tilläts vara minst 
tre personer. Det blir även lättare att starta nya föreningar om det ”bara” krävs tre personer som 
sedan kan värva medlemmar till just sin förening. Det är samtidigt inget som hindrar att man är 
fem eller sju eller fler udda antal i en styrelse förstås eftersom vårt förslag ger vid handen att det 
skall vara minst tre personer i styrelsen. 
 
I andra organisationer t. ex fackligt så tillåts en fackklubb bestå av minst tre personer och det har 
fungerat bra. De arbetsplatser som har många medlemmar har känt det naturligt att ha fler än tre 
styrelseledamöter.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G60:1 att  det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att styrelsen skall bestå av minst tre 

ledamöter 
 
Per Lilja Handels s-förening  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G61  

UMEÅ ARBETAREKOMMUN  

Samisk folkbildning  
1977 uttalade Riksdagen att samerna är att anse som urfolk (prop 1976/77:80) och sedan 2011 är 
samerna erkända som ett folk i Sveriges grundlag (Prop. 2009/10:80, ändring av RF 1:2 6 st; 
riksdagsbeslut 2010-10-24). Detta innebär att det finns två erkända folk i Sverige, det svenska 
folket och det samiska folket. Utöver vackra ord innebär detta enligt internationell folkrätt en 
tydlig skillnad mellan urfolket samerna och andra minoritetsgrupper i Sverige.  
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Samtidigt har dessa erkännanden fått ganska lite genomslag i svensk lagstiftning och bland 
majoritetssamhällets politiker. Instiftandet av svenska Sametinget 1993 får dessutom idag 
underkänt av forskare, citat:  
 
Att de svenska samernas representativa organ konstruerats som en myndighet under regeringen 
förfaller vara ett misslyckande. Varken i sin roll som representativt organ för det samiska folket, 
eller i sin myndighetsroll har Sametinget garanterats ett handlingsutrymme som möjliggör för 
tinget att – tillsammans med tingen i Norge och Finland – bli ”the principle vehicles for Sami 
self-determination”, som det uttrycks i en FN-rapport (UN 2011: art. 37) - (Mörkenstam & 
Lawrence, 2012:233)  
 
I mötet med majoritetssamhällets politiker upplever samiska politiker en skriande brist på 
kunskap gällande de utmaningar som det samiska samhället står inför varje dag. I längden leder 
denna okunskap till att samiska representanter inte möjliggörs att delta i beslut som i högsta grad 
berör det samiska folket – senast uppmärksammades detta gällande den svenska delegationen till 
COP21. Denna brist på deltagande syns tydligt i FN-kommittén för mänskliga rättigheters 
återkommande kritik mot Sverige när det kommer till samiska frågor. 
 
Denna okunskap i de politiska leden innebär även att den politiska diskussionen kring samiska 
frågor ofta landar på en väldigt basal nivå, där komplexa förhållanden kring självbestämmande, 
samiskt deltagande i nya regionbildningar och säkerställandet av samiska rättigheter ligger långt 
borta från att kunna komma upp på den svenska politiska dagordningen. Grundläggande 
kunskaper om det samiska samhället, som det ser ut idag, lärs inte ut i nog stor utsträckning i 
svensk skola vilket har skapat ett gigantiskt hål som ett fåtal eldsjälar kämpar för att fylla.  
 
Min åsikt som motionär är att arbetarrörelsen borde gå i bräschen för en revitalisering av arbetet 
med urfolksfrågor och visa vägen för resten av Sverige, på samma sätt som vi gjort i 
internationella frågor, där vi gärna uttalar stöd för urfolks kamp för sina rättigheter. Det är 
ovärdigt Socialdemokraterna att låta denna utveckling fortgå, som i längden hotar att utradera det 
samiska folkets närvaro i Sverige. Jag vill understryka detta med ytterligare ett citat från 
forskningsvärlden:  
 
Sveriges nuvarande förhållningssätt till urfolks rättigheter är slående januslikt: utåt tycks den 
svenska staten kämpa för en ökad respekt för urfolks rättigheter (i synnerhet i internationella 
sammanhang), samtidigt som den i praktiken hindrar ett samiskt inflytande genom att 
upprätthålla en struktur som gör det omöjligt för samerna att uppnå ett reellt självbestämmande. - 
(Mörkenstam & Lawrence, 2012:233) 
 
Jag ser även som motionär att det finns stora beröringspunkter och möjligheter mellan en politik 
för en levande landsbygd, ett livskraftigt Norrland och en ny svensk samisk politik, där det 
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samiska folket möjliggörs ett betydande deltagande i hur svenska Saepmie kan utvecklas i 
framtiden – inte minst i relation till etablerandet av nya regioner.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G61:1 att  Socialdemokraternas partistyrelse utser en person att specifikt arbeta med de samiska 

frågorna i partiet och upprätthålla en löpande kontakt med samiska 
socialdemokratiska politiker 

G61:2 att  partistyrelsens utbildningsansvarige får i uppdrag att etablera en 
folkbildningssatsning om samiska politiska frågor brett inom arbetarrörelsen 

G61:3 att  Socialdemokratiska riksdagsledamöter uppmuntras och möjliggörs att besöka 
svenska Sametingets plenum – det samiska folkets folkvalda organ 

 
Oscar Sedholm, Mariehems Socialdemokratiska förening  
Umeå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G62  

VALLENTUNA ARBETAREKOMMUN  

Socialdemokraternas verksamhet, internt och externt, ska vara tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättningar  
Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 
2008:26) år 2008. Konventionen trädde i kraft i Sverige 2009. Konventionen säger bland annat: 
 
”Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i 
samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga 
åtgärder för att underlätta för att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och 
deras fulla inkludering och deltagande i samhället.” 
 
Det finns i partiet stora brister när det gäller möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att ägna sig åt politisk verksamhet både som politisk förtroendevald och 
som medlem. Det handlar om konferens- eller möteslokaler som inte är utformade så att de är 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, såsom avsaknad av hiss, tillgänglig toalett 
eller hörselslinga. 
 
Ett viktigt område som alla skall kunna delta i är det politiska livet vilket ytterst är en 
förutsättning för att man ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter i samhället.  
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Inför EU valet samt riksdagsvalet 2014 fanns stora brister i partiets valarbete. Otillgängliga 
valstugor, brist på tillgängligt informationsmaterial osv. Självklart har vi aktiva medlemmar med 
funktionsnedsättningar som fullt ut ska kunna bidra i partiets valrörelser. Som ett demokratiskt 
verkande parti är det viktigt att Socialdemokraterna i sin egen verksamhet lever upp till vad 
konventionen uttrycker om tillgänglighet. För att med större tyngd och trovärdighet kunna driva 
funktionshinderpolitiska frågor.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G62:1 att  all intern och extern verksamhet som Socialdemokraterna anordnar eller ansvarar för 

skall vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 

G62:2 att  kravet på tillgänglighet gäller verksamhet på riks-, distrikts- och kommunalnivå 

G62:3 att  en strategi med en checklista tas fram som hjälp för hur detta skall kunna 
genomföras på alla nivåer i partiets verksamhet 

G62:4 att  partiets valrörelse 2018 ska kännetecknas av tydliga framsteg inom den interna och 
externa tillgängligheten 

 
Anna-Maria Valladolid  
Vallentuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G63  

GÖTEBORGS PARTIDISTRIKT  

Stadgeändringar  
Fram till kongressen 2015 gällde att medlemskap i partiet vanns genom att man betalade den 
fastställda partiavgiften: ”Genom att erlägga avgift är man medlem i partiet”. Kongressen år 2015 
beslöt att ändra denna regel. I de nuvarande stadgarna gäller att ”Den som ansökt om 
medlemskap är medlem i partiet.” (våra understrykningar) 
 
I samband med den förändringen, formulerade kongressen vilka rättigheter som tillkommer dem, 
som har ansökt om medlemskap utan att betala avgift. Det gäller bland annat rätten att delta i 
mötesverksamheten, att få information om partiets ställningstaganden i olika frågor, att ställa 
förslag vid möten och att motionera till årsmöten och kongresser. Bara genom att anmäla sig som 
medlem får man alltså ganska omfattande rättigheter i partiet.  
 
För att få fulla rättigheter i partiet krävs emellertid att man betalar avgift. Då får man därtill rätt 
att rösta vid medlemsmöten, kongressval och allmänna omröstningar och man kan få 
förtroendeuppdrag inom partiet och i politiska församlingar. Det är också bara de betalande 
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medlemmarna som är ombudsgrundande vid kongresser.  
 
Genom besluten har alltså partiet skapat två slags medlemskap; ett A-medlemskap och ett B-
medlemskap, där skillnaden dem emellan är huruvida medlemmen har betalat avgift. Styrelsen för 
Göteborgs partidistrikt anser att såväl principiella som praktiska skäl talar för att de nya reglerna 
ändras.  
 
Från principiell synpunkt är det tveksamt att ha två olika medlemskap, vilka skiljs åt genom den 
enskildes vilja eller förmåga att betala avgift. Detta gäller särskilt som gratismedlemskapet i dag 
förenas med ganska stora möjligheter att påverka partiet, exempelvis genom att motionera till 
partiets kongresser. Det är således inte något vagt supporterförhållande till partiet som upprättas. 
Styrelsen instämmer i partistyrelsens uttalande till kongressen år 2015 att det skall vara låga 
trösklar för inträde i partiet, men menar att det är mindre klokt att avskaffa dem helt. 
 
Från praktisk synpunkt skapar de båda medlemsbegreppen problem för parti-organisationen, om 
man har ett intresse av att tillämpa stadgarna strikt. Inför varje möte bör s-föreningen respektive 
arbetarekommunen, med de nuvarande reglerna, låta köra ut en lista på de medlemmar, som har 
rösträtt vid mötet. I praktiken handlar det om att skapa en lista, som visar betalningsläget två 
veckor före mötet. För övrigt konstaterar vi att denna tvåveckorsregel bara återfinns på ett ställe i 
stadgarna, nämligen i reglerna om kongressombudsval – 2 kap, 5 §, 6 mom. – en kanske inte helt 
självklar placering för den, som söker ta reda på vad som gäller vid omröstningar i föreningar och 
arbetarekommuner.  
 
En fråga som vidare inte är löst med de nya reglerna, är vad som händer om en betalande 
medlem upphör att erlägga sin avgift; skall denne anses ha lämnat partiet – eller har han/hon gått 
över till att vara B-medlem? 
 
För de allra flesta torde det vara mycket naturligt att betala medlemsavgift i samband med 
inträdet i partiet. Det ger också en tydlighet om vilka som är medlemmar och vilka som inte är 
det. Styrelsen för Göteborgs partidistrikt förordar att kongressen 2017 beslutar återgå till den 
tidigare ordningen med bara ett slags medlemskap i partiet, vilket grundas på att medlemmen har 
betalat sin medlemsavgift. En sådan förändring bör också medföra att partiet så att säga bara har 
medlemmar – regeln om att man skall behöva vara med i partiet ett visst antal dagar innan man 
får rättigheter i partiet bör tas bort. 
 
Vid kongressen 2015 beslöts också att den möjlighet som tidigare fanns i stadgarna att, som det 
talspråkligt formulerades, ha dubbla medlemskap. Regeln hade följande utformning: 
”Föreningen/klubben kan ta ut en administrations-kostnad av medlem som vill ta del av 
föreningens/klubbens verksamhet men som ej är partimedlem i föreningen/klubben. Sådan 
administrationskostnad ger medlemsrättigheter som är begränsade till föreningens/klubbens 
verksamhet.” 
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Denna möjlighet utnyttjades av relativt många medlemmar. Regeln utmönstrades ur stadgarna 
utan någon motivering från partistyrelsen. Det går alltså inte att utläsa ur kongresshandlingarna 
2015 vad som var skälet till förändringen. Än mer oklart blir det om man kombinerar 
borttagandet med partistyrelsens uttalande i kongresshandlingarna: ”En medlem som väljer att 
vara medlem i flera föreningar ska betala medlemsavgift till de föreningar hen är medlem i.” (vår 
understrykning) Det förefaller alltså som om partistyrelsen gärna ser att medlemmar utnyttjar 
möjligheten att följa flera föreningars verksamhet, samtidigt som den möjligheten omintetgörs av 
partistyrelsens eget förslag till stadgar. Vi förutsätter att slopandet av den beskriva bestämmelsen 
var ett misstag och föreslår att den återinförs i stadgarna.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G63:1 att  medlemskap i partiet erhålls genom att man betalar medlemsavgift 

G63:2 att  regeln om att man måste ha varit med i två veckor innan man kan delta i 
omröstningar utmönstras ur stadgarna 

G63:3 att  den medlem, som har sitt partimedlemskap i en socialdemokratisk förening, kan följa 
en annan förenings verksamhet genom att betala administrationsavgift till den 
föreningen 

G63:4 att  stadgarna i övrigt anpassas till dessa regler 
 
Göteborgs partidistrikt  
Göteborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G64  

UDDEVALLA ARBETAREKOMMUN  

Strategi i minoritetsställning  
När vi idag bedriver utåtriktat arbete och skall förklara vår politik ser inte medborgarna att vi 
driver alla de frågor vi torgför. Vi som varit med länge ser en tydlig skillnad jämfört med när vi 
tidigare haft majoritet i riksdagen. I vår förening har vi pratat med våra regeringsföreträdare och 
fått svaren: 
 
-Vi vill inte framstå som en svag regering och lägga fram förslag som vi förlorar. Vi måste också 
ta hänsyn till våra samarbetspartners i regeringsarbetet osv. 
 
Vill vi få fler som röstar på vårt parti i nästa val är detta en felaktig strategi. Vi behöver lägga fram 
dessa politiska förslag som vi bestämt på våra kongresser om vi skall få folks förtroende. Vi 
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kommer inte få igenom alla förslag i riksdagen men lägger vi förslagen och förlorar omröstningen 
kan vi förklara för folk som sympatiserar med denna politik att de faktisk måste rösta på 
socialdemokraterna för att vi skall få igenom politiken. 
 
Det har blivit bättre på senare tid men vi behöver bli ännu tydligare och ha detta som strategi om 
vi skall kunna få fler att rösta på vårt parti. Även våra samarbetspartners borde få lägga fram 
någon profilfråga som avgörs i riksdagen utifrån ett givande och tagande för att vi skall få ha 
denna strategi. Då blir det tydligare för väljarna vart de olika partierna står vilket vi vinner på.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G64:1 att  detta är vår strategi i minoritetsregeringsställning 
 
Stefan Skoglund  
Uddevalla arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G65  

VARA ARBETAREKOMMUN  

Säkerställande av representation från mindre arbetarkommuner till partikongressen 
För socialdemokratin är demokratin av centralt värde och något vi utvecklat och förstärkt genom 
historien. Detta gäller inte minst vår interna demokrati, och då särskilt medlemsomröstningar till 
vårt högsta beslutande organ, partikongressen.  
 
Ombudsvalen är den enda gång som gräsrötterna direkt kan påverka partiets politik genom 
ombudsval där alla medlemmar har rösträtt. Detta är en ordning som vi vill värna och vårda, 
samtidigt ser vi brister i detta system. Små arbetarekommuner får svårt att hävda sig i 
partidistriktens ombudsval. Vi ser ett gammaldags sockentänk där de mindre kommunerna 
missgynnas. 
 
Detta skulle kunna ske genom att utöka kongressen med en delegat per AK, exempelvis genom 
att ge varje Arbetarkommun ett grundmandat och fördela de övriga mandaten i distriktet efter 
medlemsomröstning. Detta skulle säkerställa att mindre arbetarkommuner blir representerade 
samtidigt som medlemsdemokratin förblir intakt. Det finns andra alternativ. Man kan tex. ändra 
valkretsarna, de behöver inte nödvändigtvis vara samma som partidistriktet. Eller varför inte 
utöka kongressen med en delegat per AK! Det finns alltså ett antal alternativ.  
 
Vi vädjar till partistyrelsen och kongressen att inte glömma bort de mindre arbetarkommunerna. 
De är ofta redan satta på undantag genom avflyttning och därpå följande ekonomiska nedgång. 
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Vän av ordning kan invända att detta blir dyrt. Smakar det så kostar det. Vår demokrati är vår 
högborg. Kongressen är vårt högsta beslutande organ och måste som sådant också behandlas 
med respekt.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G65:1 att  genom stadgeändring säkerställa att alla arbetarkommuner blir representerade på 

kongressen 
 
Vara arbetarekommun  
Vara arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G66  

SOLNA ARBETAREKOMMUN  

Ta bort hinder medlemskap  
Inför valet 2014 ansökte Sveriges Romers Socialdemokratiska förening, (Romsk(S) resurser av 
Partiet centralt och från Stockholms län Resurser för att besöka nio platser i landet för att värva 
röster och nya medlemmar till vårt parti. Aktiviteten gick över alla förväntningar med röst-
värvningen och vi värvade 67 nya medlemmar. I vår ansökan så var vi tydliga med att det 
kommer att bli svårt att värva medlemmar om man måste lämna de fyra sista siffrorna i sitt 
personnummer. En orsak till detta var bl.a. Polisens Malmö-register som då fortfarande var en 
aktuell fråga. Partiet gick med på vårt förslag om att de romer som önskade utelämna sina fyra 
sista siffror inte skulle behöva lämna dessa. Men efter valdagen så fick endast fem romer bli 
medlemmar i partiet. De följande två åren kämpade Romsk(S) för att de övriga 62 romerna som 
sökt medlemskap skulle få bli medlemmar. Den 1 juni 2016 fick vi slut beskedet från Partiet att 
det inte går att lägga in dessa romer i medlemsregistret om de inte lämnar sina fyra sista siffror i 
personnumret. Romsk(S) har fått be om ursäkt till alla dessa romer som inte har fått bli 
medlemmar. Besvikelsen var stor hos dessa romer. Denna händelse kommer eventuellt slå 
tillbaka på oss under kommande kyrkoval den 17 september 2017 då alla är troende. Vi måste 
lösa detta. Det kan inte stå och falla om medlemskap i vårt parti om man lämnar hela sitt 
personnummer eller inte. Detta kan också vara aktuellt för andra grupper än den nu beskrivna. 
Med denna motion vill vi i Romsk(S) göra Partiet till för alla som vill bli medlemmar i Partiet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G66:1 att  partiet ändrar i sina interna regler och gör det möjligt att bli medlem utan att lämna 

de fyra sista siffrorna i sitt personnummer 
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G66:2 att  denna ändring görs snarast möjligt 
 
Romsk(S) gm Jan Ottosson  
Solna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G67  

UMEÅ ARBETAREKOMMUN  

Tillbaka till folkrörelsen  
Medlemsantalet i Socialdemokraterna har de senaste åren fluktuerat kring 100 000 – en historiskt 
låg siffra. Denna utveckling ligger visserligen i linje utvecklingen som skett brett över de 
organiserade partierna över de senaste årtiondena, men hårdast drabbade har varit 
Socialdemokraterna. Detta beror inte enbart på kollektivanslutningens borttagande 1991; i mitten 
av 90-talet organiserade vi fortfarande 200 000 medlemmar. Inte heller beror det på att intresset 
för politik har minskat bland befolkningen – tvärt om så har det ökat från ca 35 % till 42 % sedan 
slutet av 80-talet enligt SCB. Samtidigt står medlemsutvecklingen som bäst i stiltje, där tillväxten 
äts upp av bortfallet vi får från dödsfall och avhopp. I det interna dokumentet 
Medlemsutvecklingsstrategi står det att läsa att:  
 
Medlemmarna är väldigt lojala och hälften kan tänka sig lägga ner mer tid än man gör idag. 
Relativt hög andel känner sig inte efterfrågade eller vet inte hur de kan bidra. En fjärdedel anser 
sig ha blivit nedlåtande bemötta i verksamheten och en tredjedel tycker inte att man kan påverka 
partiet eller samhället. Hälften uppskattar den sociala gemenskapen och informationsflödet. 
Viljan att värva och aktivitetsgraden kring värvandet hos medlemmarna är relativt låg. 
(Verkställande Utskottet, 2013)  
 
Målet som stakas ut i dokumentet är att partiet fram till 2024 ska ha 110 000 medlemmar – ett 
oerhört modest mål för ett parti som så sent som 90-talet organiserade 3 % av befolkningen. 
Dokumentet är i stort en fortsättning på exakt samma rutiner som tidigare där det främsta 
problemet som målas upp är att vi medlemmar är för dåliga på att ställa frågan om någon vill gå 
med och att det finns dåliga rutiner på att välkomna nya medlemmar. Samtidigt är det oklart för 
många medlemmar huruvida de är behövda, om de faktiskt har en möjlighet att påverka och om 
de är efterfrågade. Kopplingen mellan gräsrötter och de som sitter på uppdrag med tydliga 
arbetsuppgifter är lös – och det märks i medlemssiffrorna. I mångt och mycket har vi gått ifrån 
att vara en folkrörelse till att allt mer likna ett kampanjparti centrerat kring de folkvalda. 
 
Demokratiutredningen 2014 pekar på att de minskade medlemsunderlagen har gått i linje med 
ökningen av partistöd. Detta har inneburit allt större ombudsmannakårer och kampanjapparater 
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men mindre folkligt deltagande. Politiken går emot att bli mer professionaliserad istället för mer 
folklig – något som är till gagn för små, högt organiserade partier så som Moderaterna men till 
nackdel för arbetarrörelsen. Kombinerat med det minskade inflytande som vi socialdemokrater 
har över media så utmanövreras vi sakta men säkert på den politiska arenan. Vår stora styrka – 
den ”socialdemokratiska betongkrossen” i form av en gigantisk och välorganiserad medlemskår – 
vittrar bort.  
 
Vi socialdemokrater har en högre ambitioner än att vara en kampanjorganisation som endast 
lever upp i relation till valtider. Vi ska vara folkrörelsen som kan driva som en löpeld över landet 
– det självklara alternativet för både unga och gamla som vill delta i samhällsbygget på ett 
betydelsefullt sätt. Då duger det inte att nöja sig med 110 000 medlemmar till 2024 och med den 
insikten i bagaget måste vi ta steget och rannsaka oss själva för att förstå varför så många 
medlemmar upplever sig som oönskade eller rent av avvisade av partiet som organisation.  
 
Min analys som motionär är att alla de problem som beskrivs av partimedlemmar bygger på 
upplevelsen att inte känna sig delaktig i partiets kontinuerliga arbete. De är inte en del av de 
nätverk som styr och ställer lokalt, deras åsikter förs sällan upp till högre instans och ofta ställs 
deras åsikter i konflikt med partistyrelsen och Riksdagsgruppen, som i sitt arbete ofta måste göra 
tuffa beslut där kohandel och strategiska reträtter med inslag av ideologisk urvattning är vanligt 
förekommande. Samtidigt tyder det ökade intresset för politik på att det finns en oerhörd kraft att 
hämta ute i landet, en vilja att förändra, som vi inte lyckas nå fram till med dagens medel. Det är 
denna stora grupp människor som givit liv till de gigantiska ansamlingarna av hoppfulla aktivister 
som slutit upp bakom Bernie Sanders i USA och Jeremy Corbyn i Storbritannien, där brittiska 
Labours medlemssiffror svullit från runt 200 000 till 500 000 på mindre än ett år. När människor 
känner att de har en möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta och göra skillnad så ansluter de 
sig.  
 
- Lärdomen från forskningen är att människor idag är mer intresserade av politik men att de 
organiserar sig på andra sätt än tidigare ex. genom aktivistnätverk i specifika frågor. För att möta 
detta intresse och möjliggöra ett ökat deltagande måste vi reformera partiorganisationen för att 
skapa vägar för sådana nätverk att bildas i anslutning till Socialdemokraterna. Dessa bör även 
kunna bildas i form av digitala s-föreningar som enas kring enskilt intresseområde istället för 
geografisk lokalisering.  
 
- Vi måste även säkerställa att dessa nätverk har möjlighet att ge input till den traditionella delen 
av partiet – att de ges reell makt att påverka den politiska dagordningen. För detta föreslår jag att 
partiet plockar fram en mobilapp för partimedlemmar där partiet inte bara kan skicka ut nyheter, 
arrangerar aktiviteter, utan också där styrelser och medlemmar kan organisera interna 
omröstningar som kan verka rådgivande på olika delar av partiets nivåer. Detta kommer att bidra 
till en kontinuerlig politikutveckling som kompletterar de processer som sker på partikongresser, 
DÅK och KÅK.  
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- Partiet bör se över sina slutna valprocesser till högre poster då dagens system inte bara är 
föråldrat utan även bidrar till att många partimedlemmar inte känner att de kan vara med och 
påverka bland annat vems som blir partiledare eller vem som blir partisekreterare, vilket i längden 
gör stor skillnad för hur partiets politik och organisation kommer att utvecklas. Detta skapar en 
onödig schism mellan gräsrötter och etablerade makthavare inom partiet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G67:1 att  partisekreteraren får i uppdrag att plocka fram ett underlag för att möjliggöra 

etablerandet av socialdemokratiska nätverk/digitala S-föreningar i enlighet med 
motionens anda 

G67:2 att  partistyrelsen tillsätter en arbetsgrupp och avsätter medel för att utveckla en 
mobilapplikation för partiets medlemmar i enlighet med motionens anda 

G67:3 att  valberedningen får i uppdrag att utveckla öppna valprocesser som kan tas i bruk 
senast inför nästkommande partikongress 

 
Oscar Sedholm, Mariehems Socialdemokratiska förening  
Umeå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G68  

SUNDBYBERG ARBETAREKOMMUN  

Tydliggör att Socialdemokraternas ideologiska grund är socialdemokratisk  
Ett partis ideologiska grund är avgörande för såväl en sammanhållen politikutveckling som hur 
både partimedlemmar och väljare kan uppfatta partiet.  
 
I vårt partiprogram står det att Socialdemokraternas ideologiska grund är socialistisk. Förvisso 
demokratiskt socialistisk. Men ändå socialistisk. Det finns partimedlemmar som inte har något 
emot att kalla sig socialister. Men få av våra förtroendevalda företrädare och aktiva medlemmar 
brukar presentera sig – eller ens definiera sig – som socialister. Inte ens som demokratiska 
socialister. De flesta av oss brukar kalla oss för socialdemokrater. 
 
De begrepp vi använder för att beskriva den ideologiska grund vi står på betyder något. Få 
socialdemokrater har problem med att stå bakom centrala värderingar som frihet, jämlikhet, 
rättvisa, solidaritet och demokrati. Det ligger naturligt för oss.  
 
Men begreppet socialism är inte lika okomplicerat. Det råder inga tvivel om att vårt partis historia 
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är nära sammanlänkad med de tankar och idéer som är sprungna ur såväl marxismen som 
feminismen, upplysningen och en rad andra tanketraditioner. Men det råder inte heller något 
tvivel om att vi är ett parti i rörelse, med näsan framåt och blicken tydligt fäst vid framtiden. Vi 
behöver ett begrepp för att definiera vår ideologiska grund som alla i partiet kan stå bakom. 
 
De inledande delarna av vårt partiprogram behöver därför omformuleras, så att vår ideologiska 
särart förtydligas. Den naturliga benämningen för vår idémässiga grund bör vara socialdemokrati. 
Av tre huvudsakliga skäl: 
 
1. Allt för få av våra egna betecknar sig själva som socialister, men däremot gärna som 
socialdemokrater. Socialism har olika innebörd för olika personer. Som idétradition har den minst 
lika många subgrupper och inriktningar som liberalismen och andra klassiska ideologier. Det 
återspeglas också i de historiska exempel och associationer vi gör till begreppet. Å ena sidan finns 
där en stolthet och nära samhörighetskänsla med vissa socialister, exempelvis från spanska 
inbördeskriget eller Chiles demokratiska socialister i början av 1970- respektive 1990-talen. Å 
andra sidan känner många olust inför att vi som ett modernt, demokratiskt, frihetsälskande och 
progressivt parti ska ha samma ideologiska beteckning som exempelvis de socialistiska 
rådsrepublikernas union (a k a Sovjetunionen). Det är tydligt för oss partimedlemmar, forskare 
och väljare att det finns en tydlig ideologisk skiljelinje mellan socialdemokratin och många andra 
delar av socialismen i exempelvis frågor som berör den svenska modellen på arbetsmarknaden, 
fri- och rättigheter, reformismen och synen på utopism. 
 
2. Många väljare är tveksamma till begreppet socialism. Få av våra kärnväljare lägger sin röst på 
oss för att vi har begreppet socialism i partiprogrammet. Däremot finns det en och annan väljare 
som skulle kunna tänka sig att rösta på oss, som ser beteckningen socialistisk som problematisk, 
bland annat utifrån de associationer den skapar. Vill vi kunna påverka samhället i en positiv 
riktning krävs både att partiet framhäver sin unika position i det ideologiska samtalet och att vi 
sänker trösklar för den som vill engagera sig eller rösta på oss. 
 
3. Socialism är inte en adekvat eller tillräcklig grund för vår faktiska politik. En inte ovanlig 
definition av socialism är att produktionsmedlen (framför allt näringslivet) och egendom ska ägas 
och styras kollektivt. Vi ser förvisso ett stort behov av att reglera de fria marknadskrafterna, sätta 
det gemensamma bästa i centrum, ha en stark internationalistisk och solidarisk syn på världen, 
och bygga vår politik på ett antal andra tankar som även finns i socialismen. Vi är också med rätta 
exempelvis kritiska mot att vinstintresset ska vara drivande i skattefinansierade verksamheter som 
skola, sjukvård och äldreomsorg. Men ett förstatligande av banker, offentlig kontroll över media 
eller kommunalt övertagande av fabriker och andra företag är knappast ett huvudsyfte för vår 
politik.  
 
Vi är ett parti för pragmatiska lösningar, inte utopistiska visioner. Vår syn på näringsverksamhet 
är central i den aspekten. Vi ser betydelsen av seriösa företag och entreprenörer som kan utveckla 
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affärer och verksamheter som är efterfrågade, kan stå på egna ben och bidra till att skapa många 
jobbtillfällen. Fler och växande företag bidrar till tillväxt och därmed både jobb och ökade 
resurser till vår gemensamma välfärd. Samtidigt behövs lagar, regler, skatter, socialförsäkringar 
och andra strukturer så som kollektivavtal för att säkerställa ett hållbart arbetsliv och en 
ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Allt detta sammantaget är fundamentalt för 
socialdemokratisk politik. 
 
Vi är en frihetlig rörelse, som ser alla människors frigörelse och möjligheter att förverkliga sina 
livsdrömmar som det främsta målet. Socialdemokratisk samhällsutveckling är alltid en balans 
mellan att motverka olika strukturer som begränsar människors frihet – och att se och frigöra 
varje enskild människas inneboende kraft och förmåga. Det gynnar oss alla.  
 
Vi ska möta gemensamma utmaningar med gemensamma insatser. Men vi ska också se varje 
enskild människas egna förutsättningar och behov – inte behandla varandra utifrån en faktisk 
eller uppfattad grupptillhörighet. Varje människas identitet är allt för komplex för att enbart 
kunna förklaras med att hen tillhör en viss grupp – och att hen därmed också förutsätts hysa vissa 
åsikter, behov eller uppfattningar. Socialismen betonar allt för ofta enbart det ena av dessa två 
perspektiv: det kollektiva. Liberalismen ser enbart det andra: det individfokuserade. 
Socialdemokratin ser båda: samhället och individen. 
 
Det går att tolka begreppet socialism så att det stämmer hyfsat väl överens med våra värderingar 
och vår politik idag. Men det motsatta låter sig också göras: i det offentliga samtalet blir det lätt 
att klumpa ihop oss med andra partier och organisationer som betecknar sig som socialistiska, 
och som vi i sak är djupt kritiska mot. Detta beror på att socialism allt mer kommit att bli ett 
paraplybegrepp. Det är dock tveeggat. Å ena sidan kan vissa hävda att en mängd olika högst 
legitima åsikter är socialistiska. Å andra sidan kan andra lägga innebörder i begreppet som vi 
aldrig kan ställa oss bakom. 
 
Den socialdemokrat som också fortsättningsvis vill kalla sig för socialist ska givetvis kunna göra 
det. Men för att alla partimedlemmar och förtroendevalda ska känna att partiet har en beteckning 
och idépolitisk grund som känns både adekvat och som minskar risken för missförstånd eller 
olyckliga associationer när vi knackar dörr och pratar med väljare, så vore det bra om vi slår fast 
att partiets idépolitiska grund är just socialdemokratisk. 
 
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att begreppet socialism inte är standard inom 
fackföreningsrörelsen. I LOs normalstadga återfinns inte begreppet socialism. Där betonas istället 
att LOs idémässiga grund är att på olika sätt verka för att stärka demokratin. Ett mindre antal 
LO-förbund har förvisso samma benämning som partiet hittills har haft (demokratisk socialism), 
men en majoritet av LO-förbunden har inte begreppet socialism inskrivet i stadgar eller dylikt. 
Också i de förbund som har kvar benämningen har detta varit både ifrågasatt och omdebatterat. 
Till det kommer att inga TCO- eller SACO-förbund på något sätt använder sig av benämningen 
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socialism för att beskriva den grund som de delarna av fackföreningsrörelsen vilar på. 
 
Vi förstår att begreppet socialism har fått hänga med varje gång som partiprogrammet har 
uppdaterats. Kanske i första hand för att allt för få har velat eller orkat ta diskussionen om vår 
idémässiga beteckning. Men verkligheten – och framför allt vår faktiska politik – har inte stannat 
upp. Det har sedan länge funnits ett behov att anpassa formuleringarna om vår ideologiska grund 
till den politik som vi faktiskt för. Den är socialdemokratisk. Och det ska vi inte skämmas för. 
Tvärtom. Socialdemokratin har både en stolt historia och förslag som bär för framtiden. 
 
Detta handlar inte om att ändra våra grundläggande värderingar. Tvärtom. Vi kommer 
fortfarande att stå för den svenska modellen, den generella välfärden, arbete åt alla, ordning och 
reda i de offentliga finanserna och ett starkt internationellt engagemang. Vi behöver nu ett 
begrepp som i dagens politiska kontext upplevs som bättre överensstämmande med den politik vi 
faktiskt för och de värderingar vi står för: frihet, jämlikhet och solidaritet – men också demokrati, 
framtidstro och respekt för de mänskliga rättigheterna.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G68:1 att  slå fast att Socialdemokraternas idémässiga grund är socialdemokratisk 

G68:2 att  styckena i partiprogrammet som idag bygger på begreppet socialism ska 
omformuleras – och då ersätta detta begrepp med andra, mer adekvata och relevanta 
begrepp som bättre stämmer överens med våra värderingar, vår politik och som ökar 
våra möjligheter att nå väljare som upplever benämningen ”socialism” som 
problematisk  

G68:3 att  anta motionen som sin egen och översända motion jämte yttrande till 
partikongressen 2017  

 
Peter Schilling, Daniel Färm, Khashayar Farmanbar, Julia Mäkitalo Blent, Sandro Wennberg, 
Petter Mähler, Andreas Carlsson  
Sundbyberg arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G69  

VETLANDA ARBETAREKOMMUN  

Upprättandet av en kommunpolitisk plattform  
Många arbetarekommuner och lokalpolitiker runt om i landet lägger stor möda och tid på 
genomarbetade och välformulerade kommunpolitiska handlingsprogram och valmanifest, men 
resurserna i de olika arbetarekommunerna är skiftande personellt och storleksmässigt. Att kunna 
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använda sig av en centralt formulerad plattform som grund för den lokala valrörelsen och 
politiken skulle vara en värdefull tillgång och bra vägledning, inte bara för mindre 
arbetarekommuner. Det centrala valmanifestet är en bra grund men den lokala valrörelsen är 
minst lika viktig om inte viktigare för att vinna förtroende för våra idéer. I kommunpolitiken 
fattas beslut närmast människor och många gånger är det här man får en uppfattning om vad 
socialdemokratisk politik är. Därför är det viktigt att stärka budskapet och trimma 
argumentationen hos lokala företrädare  
 
Det är avgörande att kunna berätta för medborgarna vilken politik som faktiskt blir resultatet av 
en röst på eller engagemang i vårt parti. För att man i hela landet ska känna igen 
socialdemokratisk kommunpolitik så borde en kommunpolitisk plattform beslutas av kongressen. 
Inte för att skapa likriktning men för att formulera ett löfte till medborgarna om vilken politik de 
kan förvänta sig av Socialdemokraterna i kommunerna. Det är givetvis upp till den lokala 
partiorganisationen att formulera och upprätta kommunpolitiska handlingsprogram och 
valmanifest anpassade efter lokala förutsättningar, men stödet som en plattform kan ge skulle 
välkomnas av många. Att anta en kommunpolitisk plattform skulle också ge ett större utrymme åt 
kommunpolitiken i partiet även på nationellt plan.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G69:1 att  en kommunpolitisk plattform för Socialdemokraterna upprättas inför valet 2018 

baserat på program beslutade av kongressen 

G69:2 att  den kommunpolitiska plattformen aktualiseras och förnyas inför kommande 
valrörelser 

 
Styrelsen, Vetlanda Socialdemokratiska förening  
Vetlanda arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G70  

SÖDERHAMNS ARBETAREKOMMUN  

Utbildning i personalpolitik för förtroendevalda politiker  
Kommuner och regioner är idag stora arbetsgivare för många olika professioner. Professioner 
som ställs inför svåra dilemman i sitt dagliga arbete. Det ställer stora krav på att de ansvariga 
politikerna har insikt, förståelse och vetskap inför detta. 
 
Som politiskt förtroendevald har du ett stort ansvar för att personalpolitiken förs på ett sätt så det 
gynnar de anställda och på så sätt också ger mervärde genom att verksamheterna utvecklas. 
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Det stora rekryteringsbehov på grund av brist på utbildade och de stora generationsväxlingar som 
vi står inför kommer att ställa krav på att en modern och attraktiv personalpolitik förs. 
 
Idag finns en gedigen medlemsutbildning för politiskt förtroendevalda som skulle kunna bli ännu 
bättre om det kompletterades med utbildningsavsnitt om hur en bra, framåtsyftande och 
attraktionsskapande personalpolitik ska se ut.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G70:1 att  medlemsutbildningen kompletteras med ett avsnitt om personalpolitik 

G70:2 att  detta tas fram i samarbete med ABF och LO 
 
Barbro Andersson  
Söderhamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G71  

SKÅNES PARTIDISTRIKT  

Utvärdering av gemensam organisation och kansli mellan partistyrelsen och 
riksdagsgruppen  
Vid kongressen 2009 fattades beslutet att lägga samman partistyrelsens och riksdagsgruppens 
kanslier. Kongressen gav partistyrelsen i uppdrag att under kongressperioden genomföra 
sammanläggningen och fatta de nödvändiga besluten för att formellt kunna genomföra det 
uppdrag kongressen gett dem. 
 
Sedan dess genomförande, fram till 2013, har organisationen verkat och vi börjar nu se effekterna 
av sammanläggningen. Syftet med organisationsförändringar är ju att skapa bättre och effektivare 
förutsättningar för att ge både organisation och politik de bästa förutsättningarna att verka. 
 
Sedan organisationsförändringen gjordes har flera år hunnit passera samt att vi nu är i 
regeringsställning vilket ställer annorlunda krav på organisationen. Det är två starka skäl till att 
göra en översyn av organisationen och ytterligare förstärka våra förutsättningar att bedriva både 
ett starkt organisatoriskt och opinionsmässigt ett framgångsrikt politiskt arbete. 
 
Översynen bör omfatta hela partistyrelsens kansli och i huvudsak inrikta sig på hur våra 
strukturer i partiorganisationen ska kunna utvecklas. De frågor man behöver utvärdera är om 
nuvarande organisation blivit ekonomiskt mer effektiv, ger ett bättre organisatoriskt och politiskt 
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stöd till partidistrikt och riksdagsgrupp, inneburit en bättre dimensionering av avdelningarna och 
en förbättring av arbetsmiljön samt om informationen och kommunikationen mellan de olika 
organisationsleden förstärkts och förbättrats.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G71:1 att  genomföra en utvärdering av det sammanslagna partistyrelsens kansli och 

återkomma med förslag på åtgärder och inriktning till partikongressen 2019 

G71:2 att  ge partistyrelsen i uppdrag att tillsammans med partidistrikten och riksdagsgruppens 
styrelse sätta samman en gemensam arbetsgrupp 

G71:3 att  ge partistyrelsen i uppdrag att utforma direktiv till arbetsgruppen utifrån det som 
anges i motionen 

 
Skånes partidistrikt  
Skånes partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G72  

SÖDERMANLANDS PARTIDISTRIKT  

Utvärdering av gemensam organisation och kansli mellan partistyrelsen och 
riksdagsgruppen  
Vid kongressen 2009 fattades beslutet att lägga samman partistyrelsens och riksdagsgruppens 
kanslier. Kongressen gav partistyrelsen i uppdrag att under kongressperioden genomföra 
sammanläggningen och fatta de nödvändiga besluten för att formellt kunna genomföra det 
uppdrag kongressen gett dem. 
 
Sedan dess genomförande, fram till 2013, har organisationen verkat och vi börjar nu se effekterna 
av sammanläggningen. Syftet med organisationsförändringar är ju att skapa bättre och effektivare 
förutsättningar för att ge både organisation och politik de bästa förutsättningarna att verka. 
 
Sedan organisationsförändringen gjordes har flera år hunnit passera samt att vi nu är i 
regeringsställning vilket ställer annorlunda krav på organisationen. Det är två starka skäl till att 
göra en översyn av organisationen och ytterligare förstärka våra förutsättningar att bedriva både 
ett starkt organisatoriskt och opinionsmässigt ett framgångsrikt politiskt arbete. 
 
Översynen bör omfatta hela partistyrelsens kansli och i huvudsak inrikta sig på hur våra 
strukturer i partiorganisationen ska kunna utvecklas. De frågor man behöver utvärdera är om 
nuvarande organisation blivit ekonomiskt mer effektiv, ger ett bättre organisatoriskt och politiskt 
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stöd till partidistrikt och riksdagsgrupp, inneburit en bättre dimensionering av avdelningarna och 
en förbättring av arbetsmiljön samt om informationen och kommunikationen mellan de olika 
organisationsleden förstärkts och förbättrats.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G72:1 att  genomföra en utvärdering av det sammanslagna partistyrelsens kansli och 

återkomma med förslag på åtgärder och inriktning till partikongressen 2019 

G72:2 att  ge partistyrelsen i uppdrag att tillsammans med partidistrikten och riksdagsgruppens 
styrelse sätta samman en gemensam arbetsgrupp 

G72:3 att  ge partistyrelsen i uppdrag att utforma direktiv till arbetsgruppen utifrån det som 
anges i motionen  

 
Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Sörmland  
Södermanlands partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G73  

ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT  

Val av ombud till partikongress  
I partiets stadgar läggs ett stort ansvar på arbetarekommunernas medlemsmöte när det gäller 
representation för arbetarekommunen samt när man ska behandla exempelvis motioner till 
partikongress. 
 
Vi kan dock konstatera att partiets stadgar är inkonsekventa i det ansvar och beslutsrätt man 
ålägger arbetarekommunernas medlemsmöten. När det gäller nominering av ombud till 
partikongress ges inte arbetarekommunens medlemsmöte något ansvar för vilka som ska 
representera Arbetarekommunen i det ombudsval som ska ske enligt stadgarna. Här föreligger fri 
nomineringsrätt och vare sig socialdemokratisk förening eller Arbetarekommun har rätt att vare 
sig rangordna eller avslå nominering för betalande partimedlem. 
 
På samma sätt som arbetarekommunens medlemsmöte ska bestämma vilka som ska representera 
arbetarekommunen på partidistriktets kongress anser vi att arbetarekommunen ska ha rätt att 
besluta om vilka som ska representera i kongressombudsvalet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G73:1 att  § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras till följande: Varje medlem 

har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse 
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inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte, vilket beslutar vilka nomineringar som ska lämnas vidare 
till distriktsstyrelsen  

G73:2 att  programkommissionen ges i uppdrag att bereda alla eventuella konsekvensändringar 
ovanstående beslut får i stadgarna och förelägga partistyrelsen för beslut 

 
Älvsborgs Södra Socialdemokratiska Partidistrikt  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G74  

SKARABORGS PARTIDISTRIKT  

Val av ombud till partikongress  
I partiets stadgar läggs ett stort ansvar på arbetarekommunernas medlemsmöte när det gäller 
representation för arbetarekommunen samt när man ska behandla exempelvis motioner till 
partikongress. Vi kan dock konstatera att partiets stadgar är inkonsekventa i det ansvar och 
beslutsrätt man ålägger arbetarekommunernas medlemsmöten. När det gäller nominering av 
ombud till partikongress ges inte arbetarekommunens medlemsmöte något ansvar för vilka som 
ska representera Arbetarekommunen i det ombudsval som ska ske enligt stadgarna. Här 
föreligger fri nomineringsrätt och vare sig socialdemokratisk förening eller Arbetarekommun har 
rätt att vare sig rangordna eller avslå nominering för betalande partimedlem. På samma sätt som 
arbetarekommunens medlemsmöte ska bestämma vilka som ska representera arbetarekommunen 
på partidistriktets kongress anser vi att arbetarekommunen ska ha rätt att besluta om vilka som 
ska representera i kongressombudsvalet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G74:1 att  § 5 Val av ombud till partikongress Moment 10 ändras till följande: Varje medlem 

har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse 
inom av denna angiven tid. Inkomna nomineringar ska behandlas av 
Arbetarekommunens möte, vilket beslutar vilka nomineringar som ska lämnas vidare 
till distriktsstyrelsen 

G74:2 att  partistyrelsen ges i uppdrag att bereda och besluta om alla eventuella 
konsekvensändringar ovanstående beslut får i stadgarna 

 
Skaraborgs partidistrikt  
Skaraborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G75  

SKÅNES PARTIDISTRIKT  

Val av partiledning  
Valet av partiledning har sedan lång tid behandlats under paragrafen Partikongress i stadgarna. 
När det gäller val av verkställande utskott och partistyrelse har formuleringarna förändrats under 
de senaste åren medan valen av partiordförande och partisekreterare är desamma sedan lång tid 
tillbaka. Samma formulering fanns exempelvis när Göran Persson valdes till partiordförande och 
när Ingela Thalén valdes till partisekreterare. 
 
Tidigare val av partiordförande och partisekreterare har föregåtts av särskilda processer som varit 
snarlika. Gemensamt har dock varit att processerna har förankrats i organisationen genom 
ordförandena i partidistrikten och i partistyrelsen. Senast detta gjordes på det sätt som 
intentionerna i stadgarna anger var på den extra kongressen 2011 där Håkan Juholt och Carin 
Jämtin valdes till partiordförande respektive partisekreterare. 
 
Efter det har processerna sett annorlunda ut och varit i princip helt slutna. Både partiordförande 
och partisekreteraren är numera utsedda av verkställande utskottet samt i mycket snäva processer 
där varken ordförandena i partidistrikten eller partistyrelsen varit informerade förrän i ett mycket 
sent skede. 
 
Samtidigt har partiet öppnat upp processerna för val av partistyrelse där en valberedning tillsätts 
på kongressen efter val och arbetar inför partikongressen med att ta fram ett förslag till ledamöter 
och ersättare som sänds ut till ombuden innan kongressen. Valberedningen har i sitt uppdrag att 
föra dialog med partidistrikten och är utformad så att samtliga partidistrikt har en direkt eller 
indirekt koppling i valberedningens arbete. Detta har gjorts för att bredda inflytandet och öka 
transparensen gentemot ombud och medlemmar. 
 
Det är vår bestämda uppfattning att den praxis av val till partiledare och partisekreterare som 
utvecklats inte är förenligt med intentionerna i stadgarna. För organisationen är det viktigt att 
känna delaktighet i de för partiet så viktiga valen. Det är dessutom angeläget att vi har samma 
ordning för alla de val som görs av företrädare för partistyrelsen.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G75:1 att  ge valberedningen i uppdrag att utifrån stadgarna utarbeta ett förslag till grundpraxis 

för val av partiordförande och partisekreterare i enlighet med intentionerna i 
stadgarna 
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G75:2 att  ge partistyrelsen i uppdrag att besluta om den grundpraxis som ska gälla för val av 
partiordförande och partisekreterare 

G75:3 att  ge valberedningen i uppdrag att leda processen vid val av partiledare och 
partisekreterare utifrån den grundpraxis som partistyrelsen beslutat 

G75:4 att  i stadgarna under 2 kap., 6 §, moment 2 läggs till Eventuella fyllnadsval görs av 
kongressen efter ordinarie val och bereds av valberedningen 

G75:5 att  i stadgarna under 2 kap., 7 §, moment 2 läggs till Eventuella fyllnadsval görs av 
kongressen efter val eller av partistyrelsen och bereds av valberedningen 

G75:6 att  i stadgarna under 2 kap., 8 §, moment 1 läggs till Eventuella fyllnadsval görs av 
kongressen efter ordinarie val och bereds av valberedningen 

G75:7 att  i stadgarna under 2 kap., 9 §, moment 1 läggs till Eventuella fyllnadsval görs av 
kongressen efter ordinarie val och bereds av valberedningen 

 
Skånes partidistrikt  
Skånes partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G76  

SÖDERMANLANDS PARTIDISTRIKT  

Val av partiledning  
Valet av partiledning har sedan lång tid behandlats under paragrafen Partikongress i stadgarna. 
När det gäller val av verkställande utskott och partistyrelse har formuleringarna förändrats under 
de senaste åren medan valen av partiordförande och partisekreterare är desamma sedan lång tid 
tillbaka. Samma formulering fanns exempelvis när Göran Persson valdes till partiordförande och 
när Ingela Thalén valdes till partisekreterare. 
 
Tidigare val av partiordförande och partisekreterare har föregåtts av särskilda processer som varit 
snarlika. Gemensamt har dock varit att processerna har förankrats i organisationen genom 
ordförandena i partidistrikten och i partistyrelsen.  
 
Samtidigt har partiet öppnat upp processerna för val av partistyrelse där en valberedning tillsätts 
på kongressen efter val och arbetar inför partikongressen med att ta fram ett förslag till ledamöter 
och ersättare som sänds ut till ombuden innan kongressen. Valberedningen har i sitt uppdrag att 
föra dialog med partidistrikten och är utformad så att samtliga partidistrikt har en direkt eller 
indirekt koppling i valberedningens arbete. Detta har gjorts för att bredda inflytandet och öka 
transparensen gentemot ombud och medlemmar. 
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För organisationen är det viktigt att känna delaktighet i de för partiet så viktiga valen.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G76:1 att  ge valberedningen i uppdrag att utifrån stadgarna utarbeta ett förslag till grundpraxis 

för val av partiordförande och partisekreterare i enlighet med intentionerna i 
stadgarna 

G76:2 att  ge partistyrelsen i uppdrag att besluta om den grundpraxis som ska gälla för val av 
partiordförande och partisekreterare 

 
Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Sörmland  
Södermanlands partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G77  

MORA ARBETAREKOMMUN  

Vart tog rådslagen vägen i partiarbetet?  
För att möta framtidens många utmaningar så är det viktigt att vi tar till oss nya kunskaper. Det är 
genom kunskap som vi gemensamt kan forma framtiden. Jag har i samband med diskussionerna 
kring storregionsfrågan sett att det är nödvändigt med mer kunskap i samhällsarbetet. Rådslagen 
som förr fanns i partiarbetet var en bra väg att föra in visioner om framtidsfrågorna och vi fick 
där tillfälle att framföra våra åsikter innan olika projekt sjösattes. Det är mer än dags att återinföra 
detta arbetssätt i partiarbetet, då kommer vi att bli ännu starkare i samhällsarbetet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G77:1 att  rådslag återupprättas som arbetsmetod innan partiet tar ställning i stora och viktiga 

samhälls- och framtidsfrågor  
 
Arne Pettersson  
Mora arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G78  

HÄRNÖSAND ARBETAREKOMMUN  

Vidareutveckling av partiets medlemsutbildning  
Bakgrund: Som anställd i en liten arbetarekommun ser jag hur svårt det är att få nya – och gamla 
– medlemmar att delta i partiets medlemsutbildning. Det är svårt att locka medlemmar om 
utbildningen hålls som studiecirkel men även om den hålls som heldags-/helgkurs. Det finns 
dock andra sätt att erbjuda utbildning på. Bl. a. har Hyresgästföreningen en medlemsutbildning 
via nätet som gör att medlemmen kan gå utbildningen när det passar och göra det hemifrån. 
 
I partistyrelsens utlåtande UA1 från kongressen 2015 kan vi i avsnittet Engagemang online läsa ” 
Partistyrelsens intention är att finnas så nära väljare och medlemmar som möjligt, skapa låga 
trösklar för engagemang och därför är det prioriterat att finnas närvarande i sociala medier och 
att ha en aktiv webbportal som riktar sig lika mycket till allmänhet som till medlemmar i partiet.” 
Vidare borde utbildningsmaterialet finnas på andra språk än svenska – oavsett om materialet är i 
pappers- eller digitalt format.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G78:1 att  Partikongressen 2017 uppdrar åt Partistyrelsen att vidareutveckla 

medlemsutbildningen så att den också finns att tillgå via nätet 

G78:2 att  Partikongressen 2017 uppdrar åt partistyrelsen att tillse att medlemsutbildningen 
finns att tillgå på andra språk än det svenska 

 
Anci Sköld  
Härnösand arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
 

MOTION G79  

LIDINGÖ ARBETAREKOMMUN  

Vitalisera demokratin  
Sociala, ekonomiska och kulturella klyftor är demokratiarbetets stora utmaning. Vanmakt i 
vardagen följs av vanmakt i politiken. Valdeltagandet är lägst i bostadsområden där klyftorna är 
som störst. Regeringens senaste demokratiutredning (SOU 2016:5) bekräftar också att den 
politiska ojämlikheten ökat, samtidigt som den tycks ha svårt att se folkbildningens potential för 
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att motverka demokratiklyftor. Folkbildningsverksamheten skapar i praktisk gärning 
förutsättningar för demokratiskt deltagande. Studieförbund och folkhögskolor har egna och 
särskilda förutsättningar för att med kontinuitet och kunskap bidra i det långsiktiga arbetet för en 
hållbar demokrati och samhällsutveckling.  
 
- ” För att mellanvalsdemokratin ska fungera behövs mötesplatser och ett lokalt förankrat 
folkbildnings- och folkrörelsearbete med aktörer som inspirerar och mobiliserar, skriver ABF 
klokt i förbundets idéprogram Gör en annan värld möjlig.” 
 
Varje generation måste vinna demokratin på nytt. Som folkrörelse-demokrater har vi mycket som 
måste göras för att vitalisera demokratin. Inom folkrörelse- och partiarbete handlar det om sådant 
som förhållningssätt, närvaro där vanmakt växer och organisatoriska prioriteringar. Vid sidan om 
en starkare politik för att göra människors vardag mer jämlik så behöver vi en tydlig demokrati- 
och folkrörelsepolitik nationellt, regionalt och lokalt. En politik som uthålligt står upp för 
folkbildning och folkrörelser som självständiga demokratibärare. Låt oss i korthet ta upp en del 
av det som behöver göras: 
•  Ett starkt och generellt samhällsstöd till folkbildning och folkrörelser är en del av vårt lands 
modell för demokrati. Detta samhälleliga ”demokratikontrakt” utmanas när folkbildning och 
andra demokratiska organisationer på sina håll börjar ses som leverantörer av specifika tjänster till 
stat, kommuner och marknad. Lokala och regionala anslag till studieförbunden har mer än 
halverats under en tjugoårsperiod. Det finns anledning att understryka inte bara statens utan även 
landstingens och kommunernas ansvar för en folkbildningspolitik grundad i riksdagens beslutade 
syften för samhällsstöd till studieförbund och folkhögskolor. 
•  Folkbildningens organisationer uppmärksammas ibland för sina insatser i arbetet för ett ökat 
valdeltagande. Men det finns mycket mer att säga om folkbildningens styrkor i vår tids 
demokratiarbete. Kunskaper och erfarenheter kan delas och växa i mötet med nya sociala 
rörelser. Studieförbunden kan på det sättet skapa bryggor mellan etablerade och nystartade 
föreningar och grupper. Till detta kommer det folkbildningen kan göra för att inkludera nya 
medborgare. Kommunernas uppdrag i lagen om medborgarskapsceremonier (2015) bör utökas 
till en skyldighet för kommunerna att samverka med folkbildningens organisationer för att 
erbjuda nya medborgare introduktion i hur man kan utöva politiskt inflytande i Sverige. 
•  Som parti kan vi bli bättre som folkrörelse. En viktig del av denna förnyelse är att arbeta för att 
mer av det som benämns medborgardialoger genomförs av partier, föreningsliv och folkbildning, 
istället för att överlåtas till tjänstemän i den kommunala byråkratin. När kommunala förvaltningar 
ges huvudroller att i mellanvalsperioder kanalisera medborgarnas synpunkter försvagar detta i sig 
såväl partiernas och valda politikers roll som föreningslivets och folkbildningens möjligheter att 
medverka till en mer deltagande demokrati. 
•  När 97 procent av befolkningen är partilös har länken mellan partier och medborgare blivit 
alltför svag. Politiska partier har generellt sett en svagare förankring än tidigare, särskilt i områden 
där ojämlikheten är som störst och valdeltagandet som lägst. Samtidigt vill vi betona att 
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partilöshet är långt ifrån samma som en allmän föreningslöshet, eller ett bristande medborgerligt 
engagemang. En förnyad tilltro till folkrörelsedemokratin skulle även möjliggöra för politiska 
partier att stärka sin ställning. Goda relationer mellan parti och såväl äldre som yngre rörelser ger 
möjligheter att nå nya grupper och även sänka trösklarna för ett också partipolitiskt engagemang.  
 
Vi socialdemokrater kan och bör ta plats i det demokratins öppna vardagsrum som ABF skriver 
om i sitt idéprogram. ” En arena där samhällsintresserade och engagerade medborgare, grupper, 
rörelser, partier och politiker kan möta varandra i dialog och lärande. En mötesplats mellan redan 
organiserat och spontant samhällsengagemang.”  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G79:1 att  uppdra till partistyrelsen att i samråd med den socialdemokratiska SKL-gruppen 

utveckla politik för ett nytt handslag mellan stat, regioner och kommuner kring sitt 
gemensamma ansvar för att stödja och respektera folkrörelser och folkbildning som 
självständiga demokratibärare  

G79:2 att  uppdra till partistyrelsen att i partiets verksamhet främja en ökad användning av 
folkbildningens idéer och metoder för att utveckla en mer deltagande demokrati 

 
Ewa Lantz  
Lidingö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G80  

LUDVIKA ARBETAREKOMMUN  

Vitalisera demokratin  
Sociala, ekonomiska och kulturella klyftor är demokratiarbetets stora utmaning. Vanmakt i 
vardagen följs av vanmakt i politiken. Valdeltagandet är lägst i bostadsområden där klyftorna är 
som störst. Regeringens senaste demokratiutredning (SOU 2016:5) bekräftar också att den 
politiska ojämlikheten ökat, samtidigt som den tycks ha svårt att se folkbildningens potential för 
att motverka demokratiklyftor. Folkbildningsverksamheten skapar i praktisk gärning 
förutsättningar för demokratiskt deltagande. Studieförbund och folkhögskolor har egna och 
särskilda förutsättningar för att med kontinuitet och kunskap bidra i det långsiktiga arbetet för en 
hållbar demokrati och samhällsutveckling.  
 
- ”För att mellanvalsdemokratin ska fungera behövs mötesplatser och ett lokalt förankrat 
folkbildnings- och folkrörelsearbete med aktörer som inspirerar och mobiliserar, skriver ABF 
klokt i förbundets idéprogram Gör en annan värld möjlig.” 
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Varje generation måste vinna demokratin på nytt. Som folkrörelsedemokrater har vi mycket som 
måste göras för att vitalisera demokratin. Inom folkrörelse- och partiarbete handlar det om sådant 
som förhållningssätt, närvaro där vanmakt växer och organisatoriska prioriteringar. Vid sidan om 
en starkare politik för att göra människors vardag mer jämlik så behöver vi en tydlig demokrati- 
och folkrörelsepolitik nationellt, regionalt och lokalt. En politik som uthålligt står upp för 
folkbildning och folkrörelser som självständiga demokratibärare. Låt oss i korthet ta upp en del 
av det som behöver göras: 
 
• Ett starkt och generellt samhällsstöd till folkbildning och folkrörelser är en del av vårt lands 
modell för demokrati. Detta samhälleliga ”demokratikontrakt” utmanas när folkbildning och 
andra demokratiska organisationer på sina håll börjar ses som leverantörer av specifika tjänster till 
stat, kommuner och marknad. Lokala och regionala anslag till studieförbunden har mer än 
halverats under en tjugoårsperiod. Det finns anledning att understryka inte bara statens utan även 
landstingens och kommunernas ansvar för en folkbildningspolitik grundad i riksdagens beslutade 
syften för samhällsstöd till studieförbund och folkhögskolor. 
 
• Folkbildningens organisationer uppmärksammas ibland för sina insatser i arbetet för ett ökat 
valdeltagande. Men det finns mycket mer att säga om folkbildningens styrkor i vår tids 
demokratiarbete. Kunskaper och erfarenheter kan delas och växa i mötet med nya sociala 
rörelser. Studieförbunden kan på det sättet skapa bryggor mellan etablerade och nystartade 
föreningar och grupper.  
 
Till detta kommer det folkbildningen kan göra för att inkludera nya medborgare. Kommunernas 
uppdrag i lagen om medborgarskapsceremonier (2015) bör utökas till en skyldighet för 
kommunerna att samverka med folkbildningens organisationer för att erbjuda nya medborgare 
introduktion i hur man kan utöva politiskt inflytande i Sverige. 
 
• Som parti kan vi bli bättre som folkrörelse. En viktig del av denna förnyelse är att arbeta för att 
mer av det som benämns medborgardialoger genomförs av partier, föreningsliv och folkbildning, 
istället för att överlåtas till tjänstemän i den kommunala byråkratin. När kommunala förvaltningar 
ges huvudroller att i mellanvalsperioder kanalisera medborgarnas synpunkter försvagar detta i sig 
såväl partiernas och valda politikers roll som föreningslivets och folkbildningens möjligheter att 
medverka till en mer deltagande demokrati. 
 
• När 97 procent av befolkningen är partilös har länken mellan partier och medborgare blivit 
alltför svag. Politiska partier har generellt sett en svagare förankring än tidigare, särskilt i områden 
där ojämlikheten är som störst och valdeltagandet som lägst. Samtidigt vill vi betona att 
partilöshet är långt ifrån samma som en allmän föreningslöshet, eller ett bristande medborgerligt 
engagemang. En förnyad tilltro till folkrörelsedemokratin skulle även möjliggöra för politiska 
partier att stärka sin ställning. Goda relationer mellan parti och såväl äldre som yngre rörelser ger 
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möjligheter att nå nya grupper och även sänka trösklarna för ett också partipolitiskt engagemang.  
 
Vi socialdemokrater kan och bör ta plats i det demokratins öppna vardagsrum som ABF skriver 
om i sitt idéprogram. ”En arena där samhällsintresserade och engagerade medborgare, grupper, 
rörelser, partier och politiker kan möta varandra i dialog och lärande. En mötesplats mellan redan 
organiserat och spontant samhällsengagemang.”  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G80:1 att  i samråd med den socialdemokratiska SKL-gruppen utveckla politik för ett nytt 

handslag mellan stat, regioner och kommuner kring sitt gemensamma ansvar för att 
stödja och respektera folkrörelser och folkbildning som självständiga 
demokratibärare 

G80:2 att  i partiets verksamhet främja en ökad användning av folkbildningens idéer och 
metoder för att utveckla en mer deltagande demokrati 

 
Jörgen Hammarin Ludvika, Kristina Svensson Borlänge, Sofie Eriksson Falun, Per Erik Kaj 
Ludvika, Patrik Årman Ludvika, Elin Norén Smedjebacken, Marie Olsson Orsa, Yvonne Persson 
Ludvika, Egon Jonsson Ludvika  
Ludvika arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G81  

SMEDJEBACKENS ARBETAREKOMMUN  

Vitalisera demokratin  
Sociala, ekonomiska och kulturella klyftor är demokratiarbetets stora utmaning. Vanmakt i 
vardagen följs av vanmakt i politiken. Valdeltagandet är lägst i bostadsområden där klyftorna är 
som störst. Regeringens senaste demokratiutredning (SOU 2016:5) bekräftar också att den 
politiska ojämlikheten ökat, samtidigt som den tycks ha svårt att se folkbildningens potential för 
att motverka demokratiklyftor. Folkbildningsverksamheten skapar i praktisk gärning 
förutsättningar för demokratiskt deltagande. Studieförbund och folkhögskolor har egna och 
särskilda förutsättningar för att med kontinuitet och kunskap bidra i det långsiktiga arbetet för en 
hållbar demokrati och samhällsutveckling. 
 
- ”För att mellanvalsdemokratin ska fungera behövs mötesplatser och ett lokalt förankrat 
folkbildnings- och folkrörelsearbete med aktörer som inspirerar och mobiliserar, skriver ABF 
klokt i förbundets idéprogram Gör en annan värld möjlig.” 
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Varje generation måste vinna demokratin på nytt. Som folkrörelsedemokrater har vi mycket som 
måste göras för att vitalisera demokratin. Inom folkrörelse- och partiarbete handlar det om sådant 
som förhållningssätt, närvaro där vanmakt växer och organisatoriska prioriteringar. Vid sidan om 
en starkare politik för att göra människors vardag mer jämlik så behöver vi en tydlig demokrati- 
och folkrörelsepolitik nationellt, regionalt och lokalt. En politik som uthålligt står upp för 
folkbildning och folkrörelser som självständiga demokratibärare. Låt oss i korthet ta upp en del 
av det som behöver göras: 
 
• Ett starkt och generellt samhällsstöd till folkbildning och folkrörelser är en del av vårt lands 
modell för demokrati. Detta samhälleliga ”demokratikontrakt” utmanas när folkbildning och 
andra demokratiska organisationer på sina håll börjar ses som leverantörer av specifika tjänster till 
stat, kommuner och marknad. Lokala och regionala anslag till studieförbunden har mer än 
halverats under en tjugoårsperiod. Det finns anledning att understryka inte bara statens utan även 
landstingens och kommunernas ansvar för en folkbildningspolitik grundad i riksdagens beslutade 
syften för samhällsstöd till studieförbund och folkhögskolor. 
 
• Folkbildningens organisationer uppmärksammas ibland för sina insatser i arbetet för ett ökat 
valdeltagande. Men det finns mycket mer att säga om folkbildningens styrkor i vår tids 
demokratiarbete. Kunskaper och erfarenheter kan delas och växa i mötet med nya sociala 
rörelser. Studieförbunden kan på det sättet skapa bryggor mellan etablerade och nystartade 
föreningar och grupper. Till detta kommer det folkbildningen kan göra för att inkludera nya 
medborgare. Kommunernas uppdrag i lagen om medborgarskapsceremonier (2015) bör utökas 
till en skyldighet för kommunerna att samverka med folkbildningens organisationer för att 
erbjuda nya medborgare introduktion i hur man kan utöva politiskt inflytande i Sverige. 
 
• Som parti kan vi bli bättre som folkrörelse. En viktig del av denna förnyelse är att arbeta för att 
mer av det som benämns medborgardialoger genomförs av partier, föreningsliv och folkbildning, 
istället för att överlåtas till tjänstemän i den kommunala byråkratin. När kommunala förvaltningar 
ges huvudroller att i mellanvalsperioder kanalisera medborgarnas synpunkter försvagar detta i sig 
såväl partiernas och valda politikers roll som föreningslivets och folkbildningens möjligheter att 
medverka till en mer deltagande demokrati. 
 
• När 97 procent av befolkningen är partilös har länken mellan partier och medborgare blivit 
alltför svag. Politiska partier har generellt sett en svagare förankring än tidigare, särskilt i områden 
där ojämlikheten är som störst och valdeltagandet som lägst. Samtidigt vill vi betona att 
partilöshet är långt ifrån samma som en allmän föreningslöshet, eller ett bristande medborgerligt 
engagemang. En förnyad tilltro till folkrörelsedemokratin skulle även möjliggöra för politiska 
partier att stärka sin ställning. Goda relationer mellan parti och såväl äldre som yngre rörelser ger 
möjligheter att nå nya grupper och även sänka trösklarna för ett också partipolitiskt engagemang. 
Vi socialdemokrater kan och bör ta plats i det demokratins öppna vardagsrum som ABF skriver 
om i sitt idéprogram. ”En arena där samhällsintresserade och engagerade medborgare, grupper, 
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rörelser, partier och politiker kan möta varandra i dialog och lärande. En mötesplats mellan redan 
organiserat och spontant samhällsengagemang.”  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G81:1 att  i samråd med den socialdemokratiska SKL-gruppen utveckla politik för ett nytt 

handslag mellan stat, regioner och kommuner kring sitt gemensamma ansvar för att 
stödja och respektera folkrörelser och folkbildning som självständiga 
demokratibärare 

G81:2 att  i partiets verksamhet främja en ökad användning av folkbildningens idéer och 
metoder för att utveckla en mer deltagande demokrati 

 
Jörgen Hammarin, Kristina Svensson, Sofie Eriksson, Per Erik Kaj, Elin Norén, Marie Olsson, 
Yvonne Persson, Egon Jonsson  
Smedjebackens arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G82  

ENKÖPINGS ARBETAREKOMMUN  

Är det Socialdemokratiska partiet sekulärt eller kristet?  
Det är hög tid att vårt parti definierar sig självt i förhållande till tro och religion. Är partiet ett 
sekulärt parti som i sina program och handlingar tar ställning till hur samhället kan och ska 
utvecklas genom demokratiska beslut som rör alla medborgare men som lämnar frågorna om 
trosinriktningar till den enskilda människans egen sfär?  
 
För oss är svaret enkelt och principiellt – ett politiskt parti måste rymma alla människor som 
känner en politisk ideologisk samhörighet oavsett etnisk, religiös, sexuell eller annan tillhörighet 
eller läggning. Ett parti som hyllar den principen blir inte trovärdigt om det samtidigt involverar 
sig i ett religiöst samfund. Det socialdemokratiska partiet gör ett avsteg genom att i det fria 
trossamfundet Svenska kyrkan både delta som parti i val av förtroendevalda och fastställa 
valprogram om kyrkans inre arbete. 
 
Vi har respekt för de historiska omständigheter som gjorde att partiet i början av 1900-talet med 
ambitionen att påverka den konservativa statskyrkan till att bli en folkkyrka engagerade sig och i 
regeringsställning organiserade statskyrkan som en tredje kommunal nivå med egen lagstiftning 
och beskattningsrätt. Men till den historiska bilden hör också 1900-talets senare decennier där det 
socialdemokratiska partiet var aktivt i den process som ledde fram till att banden klipptes mellan 
den sekulära staten och kyrkan år 2000. Med samma principiella syn som vi här anlägger drev 
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Alva Myrdal, Olof Palme, Ingvar Carlsson fram till Marita Ulvskog, som den sista 
kyrkoministern, att det i en ny tid var nödvändigt att genomföra skilsmässan mellan stat och 
kyrka. Det var bra både för staten, som i ett allt mer mångreligiöst samhälle inte kan sitta i knä på 
en speciell kyrka, och bra för kyrkan att inte längre ha formella band till den politiska makten.  
 
Nu är det dags att ta nästa steg. De politiska partierna hör till den sekulära staten och 
kommunerna. Där är de nödvändiga och ovärderliga fundament för demokratin. Åsiktsskillnader 
ska synliggöras för medborgarna inför val av vilken ideologisk inriktning som ska leda 
samhällsutvecklingen. Inom kyrkor och religiösa samfund ska politiska partier hålla sig borta. Det 
har alla partier utom Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna redan insett. 
 
Att enskilda socialdemokrater som är medlemmar i Svenska kyrkan ska fortsätta att vara aktiva 
som förtroendevalda är en självklarhet., men de måste få möjlighet att kanalisera detta 
engagemang på det sätt som de själva anser bäst. Partikongressen bör därför fatta principbeslutet 
att partiet inte längre ska delta i val till religiösa samfund samt att uppdra till partistyrelsen att 
återkomma med förslag på nödvändiga stadgeändringar för detta. Då ges god tid inför nästa 
kyrkoval för de socialdemokratiska medlemmarna i kyrkan ta ställning till formerna för sitt 
fortsatta engagemang.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G82:1 att  2017 års kyrkoval är det sista som partiet deltar i 

G82:2 att  uppdra till partistyrelsen att till nästkommande kongress återkomma med förslag till 
stadgeändringar syftande till att partiet inte längre ska delta i val till några religiösa 
samfund 

 
Mats O Karlsson, Rolf Jönsson, Sverre Ahlbom, Jesper Englundh  
Enköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION G83  

UPPSALA ARBETAREKOMMUN  

Är det Socialdemokratiska partiet sekulärt eller kristet?  
Det är hög tid att vårt parti definierar sig självt i förhållande till tro och religion. Är partiet ett 
sekulärt parti som i sina program och handlingar tar ställning till hur samhället kan och ska 
utvecklas genom demokratiska beslut som rör alla medborgare men som lämnar frågorna om 
trosinriktningar till den enskilda människans egen sfär? 
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För oss är svaret enkelt och principiellt – ett politiskt parti måste rymma alla människor som 
känner en politisk ideologisk samhörighet oavsett etnisk, religiös, sexuell eller annan tillhörighet 
eller läggning. Ett parti som hyllar den principen blir inte trovärdigt om det samtidigt involverar 
sig i ett religiöst samfund. 
 
Det socialdemokratiska partiet gör ett avsteg genom att i det fria trossamfundet Svenska kyrkan 
både delta som parti i val av förtroendevalda och fastställa valprogram om kyrkans inre arbete. 
 
Vi har respekt för de historiska omständigheter som gjorde att partiet i början av 1900-talet med 
ambitionen att påverka den konservativa statskyrkan till att bli en folkkyrka engagerade sig och i 
regeringsställning organiserade statskyrkan som en tredje kommunal nivå med egen lagstiftning 
och beskattningsrätt. Men till den historiska bilden hör också 1900-talets senare decennier där det 
socialdemokratiska partiet var aktivt i den process som ledde fram till att banden klipptes mellan 
den sekulära staten och kyrkan år 2000. Med samma principiella syn som vi här anlägger drev 
Alva Myrdal, Olof Palme, Ingvar Carlsson fram till Marita Ulvskog som den sista kyrkoministern 
att det i en ny tid var nödvändigt att genomföra skilsmässan mellan stat och kyrka. Det var bra 
både för staten, som i ett allt mer mångreligiöst samhälle inte kan sitta i knä på en speciell kyrka, 
och bra för kyrkan att inte längre ha formella band till den politiska makten. 
 
Nu är det dags att ta nästa steg. De politiska partierna hör till den sekulära staten och 
kommunerna. Där är nödvändiga och ovärderliga fundament för demokratin. Åsiktsskillnader ska 
synliggöras för medborgarna inför val av vilken ideologisk inriktning som ska leda 
samhällsutvecklingen. Inom kyrkor och religiösa samfund ska politiska partier hålla sig borta. Det 
har alla partier utom Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna redan insett. 
 
Att enskilda socialdemokrater som är medlemmar i Svenska kyrkan ska fortsätta att vara aktiva 
som förtroendevalda är en självklarhet, men de måste få möjlighet att kanalisera detta 
engagemang på det sätt som de själva anser bäst. Partikongressen bör därför fatta principbeslutet 
att SAP inte längre ska delta i val till några religiösa samfund samt att uppdra till partistyrelsen att 
återkomma med förslag på nödvändiga stadgeändringar för detta. Då ges god tid inför nästa 
kyrkoval 2021 för de socialdemokratiska medlemmarna i kyrkan ta ställning till formerna för sitt 
fortsatta engagemang.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G83:1 att  2017 års kyrkoval är det sista som partiet deltar i 

G83:2 att  uppdra till partistyrelsen att till kongressen 2019 återkomma med förslag till 
stadgeändringar med anledning av detta principbeslut  

 
Johan Sundman, Luthagen-Stenhagens S-förening  
Uppsala arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION G84  

OXELÖSUNDS ARBETAREKOMMUN  

Öka andelen människor som är 65 år och äldre på våra listor  
I dag är var fjärde väljare 65 år eller äldre. Det känns därför väldigt märkligt att en fjärdedel av 
befolkningen knappast är representerade i riksdagen. Vi talar oftast om att de unga inte är 
representerade och det kan också bli bättre. Men jämfört med den äldre generationen har de en 
bra representation. 
 
Vi socialdemokrater har alltid arbetad med målsättningen att våra ledamöter skall representera ett 
tvärsnitt av befolkningen. Så är det inte i dag. 
 
Statistik från valet 2014 
 
Först andelen röstberättigade i % av befolkningen sedan andelen riksdagsledamöter i % 
 
Ålder  Röstberättigade  Valda ledamöter 
 
18-29  19%   10,6% 
 
30-49  31,4%   49,0% 
 
50-64  23,4 %   37,8% 
 
65 -  26,3%   2,6% 
 
Det vore rimligt att vi som parti arbetar för att öka andelen 65 plus på våra listor  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G84:1 att  Socialdemokraterna arbetar för att andelen 65 plus på valbar plats skall öka  
 
Inge Ståhlgren  
Oxelösunds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  



129 
 

MOTION G85  

BJUVS ARBETAREKOMMUN  

Ökad jämställdhet mellan könen  
I många kommuner i Sverige så finns det stor dominans av män i politiken. På en valsedel kan 
det till exempel vara 75 % män medan där bara är 25 % kvinnor. Jag tror att vi fortfarande lever 
kvar i gamla rutiner och eftersom att män har haft dominans i alla tider så får kvinnor inte lika 
mycket plats som de borde idag. Att vara en kvinna i politiken har inte samma förutsättningar 
som att vara man i politiken. Många ser det som ett problem att kvinnor inte tar för sig lika 
mycket, men inte många har heller försökt att få det att bli mer jämlikt. Jag tycket att det borde 
vara annorlunda i samhället där vi borde visa på förändring.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G85:1 att  socialdemokratiska partiet verkar för att, anordna separatistiska träffar och 

föreläsningar som hålls av kvinnor, för endast kvinnor, där de kan få motivation och 
få höra varför det är viktigt att engagera sig politiskt 

G85:2 att  socialdemokratiska partiet verkar för ett mer jämställt synsätt mellan könen och låta 
det synas i det politiska arbetet 

 
Celia Fridehjelm  
Bjuvs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION G86  

YSTADS ARBETAREKOMMUN  

Ökat medlemsinflytande  
Medlemmarna i socialdemokraterna vill vara med och utveckla partiet. Det är allt ifrån 
utformningen av politiken, hur partiet ska vara organiserat och innehålla för delar. För att kunna 
skapa bättre möjligheter för detta och ta tillvara det engagemang som finns hade det varit bra om 
varje arbetarekommun i Sverige hade en representant på partikongressen. 
 
Det hade gjort att medlemmarna via sitt ombud hade kunnat få en helt annan kontakt med partiet 
och partikongressen, ha en representant som förde fram deras tankar, funderingar och 
erfarenheter om hur det är att leva i Sverige. En direktkontakt hade funnits. Alla 
arbetarekommuner hade varit representerade och det i sin tur blir en styrka för partiet. Ingen 
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hade känt sig utanför. Även den minsta arbetarekommunen hade varit på plats.  
 
I dag delas våra olika distrikt upp i valkretsar. Inom en del av dem finns det enskilda 
arbetarekommuner som inte blir representerad på partikongressen. Det kan dröja många, många 
år innan det går att få in en representant som ombud. Detta då antalet medlemmar en 
arbetarekommun har och hur känd kandidaterna till kongressen är i området. Fler medlemmar 
gör att just den arbetarekommunen har större chans att få ombud. 
 
Då det finns 290 arbetarekommuner innebär det att 290 ombud går direkt till dessa. Kvar av 350 
ombud blir 60 stycken. Dessa kan med fördel delas upp på de arbetarekommuner som har fler 
medlemmar och är större. Det finns en tanke sedan tidigare att ju fler medlemmar som en 
arbetarekommun har desto större möjlighet har den att få fler ombud till partikongressen. 
Samtidigt med detta är det viktigt att alla arbetarekommuner har minst ett ombud. 
 
Vi befinner oss nu med stormsteg på väg mot 2020-talet. Socialdemokratin behöver stärka upp 
sin lokala förankring och få med arbetarekommunerna och medlemmarna än mer i utvecklingen 
av partiet. Om varje arbetarekommun får ett ombud vars växer demokratin i partiet.  
 
Partikongressen föreslås besluta:  
G86:1 att  varje arbetarekommun får minst ett ombud till partikongressen 

G86:2 att  de största arbetarekommuner i medlemstal får fler ombud 

G86:3 att  varje arbetarekommun ses som en egen valkrets till val av ombud till partikongressen 
 
Roger Jönsson  
Ystads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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