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F    VI BYGGER EN STARK ORGANISATION 
TILLSAMMANS 

 
 
EN STARK ORGANISATION 

Partistyrelsens utlåtande över motionerna A309:3, A326:7, A580:3, A580:10, 
A581:39, A691:6, A858:2, B395:1, D24:3, D48:2, D428:3, D438:3, F2:1, F3:1, F4:1, 
F4:2, F5:1, F5:2, F6:1, F7:1, F7:2, F8:1, F9:1, F9:2, F10:1, F10:2, F11:1, F17:1, F17:2, 
F18:1, F19:1, F19:2, F19:3, F19:4, F20:1, F20:2, F20:3, F21:1, F21:2, F22:1, F23:1, 
F23:2, F24:1, F25:1, F25:2, F26:1, F26:2, F26:3, F27:1, F28:1, F28:2, F29:1, F30:1, 
F30:2, F30:3, F30:4, F30:5, F30:6, F31:1, F32:1, F33:1, F33:2, F34:1, F35:1, F36:1, 
F36:2, F36:3, F36:4, F36:5, F36:6, F37:1, F38:1, F39:1, F40:1, F41:1, F42:1, F42:2, 
F42:3, F42:4, F42:5, F43:1, F43:2, F43:3, F44:1, F45:1, F45:2, F45:3, F45:4, F46:1, 
F47:1, F48:1, F49:1, F49:2, F50:1, F50:2, F50:3, F50:4, F51:1, F52:1, F52:2, F53:1, 
F53:2, F54:1, F55:1, F56:1, F56:2, F57:1, F58:1, F59:1 

UF171 En starkare organisation 
Programkommissionen
Ett flertal attsatser är ställda till programkommissionen. Partistyrelsen hänvisar dessa till 
programkommissionen för behandling.

Studier
Motionärer föreslår att partiet ska genomföra studieinsatser och ta fram material kring jämlikhet 
och flera andra politiska områden. Nytt studiematerial kring jämlikhetspolitik och en rad andra 
områden tas kontinuerlig fram av socialdemokratiska partistyrelsen och ABF och finns tillgängligt 
för våra medlemmar och organisationsled via bland annat studieportalen. Via våra medlems- 
och förtroendemannautbildningar sker också fördjupningar i socialdemokratisk ideologi och 
värderingar. Idag erbjuds medlemmar en bred palett av utbildningar och material både i form av 
studier organiserade av partistyrelsen, partidistrikten och arbetarekommunerna samt att det går 
utmärkt att i lokalt samarbete med ABF genomföra studiecirklar kring ämnen av intresse.

Det finns önskemål om att det ska finnas digitala medlemsutbildningar och det är idag är möjligt 
att genomföra medlemsutbildningarna digitalt. Grundläggande material har anpassats för digitala 
studier.

Vår studieplan och de utbildningar som genomförs utgår från folkbildningen och dess ideal 
och detta sker i ett tätt samarbete med ABF. För att säkerställa detta har partiet ett pedagogiskt 
handledarlag som utbildas och som säkerställer folkbildningspedagogiken i våra utbildningar. 



5

10

15

20

25

30

35

40

4

Att genomföra studiecirklar tillsammans med ABF hur man jobbar med nya svenskar menar 
partistyrelsen att det är redan idag inga problem att göra.

Det föreslås att arbetarekommuner och partidistrikt kontinuerligt erbjuds utbildning av partiet 
i ämnet hot och våld mot förtroendevalda. Partistyrelsen håller med om behovet och ser de 
demokratiska problemen som uppstår när människor inte vill ta på sig politiska uppdrag på grund 
av hot, trakasserier och våld. Partistyrelsen kommer titta vidare på hur detta kan inkluderas i våra 
utbildningar.

Partiorganisationen
I ett flertal motioner lyfts det fram att äldre personer är underrepresenterade på partiets listor och 
i olika beslutande organ. Motionerna lyfter fram att våra listor till riksdag, region och kommun 
ska spegla befolkningens sammansättning och hur valmanskåren ser ut. Partistyrelsen anser att 
valberedningarna, på olika nivåer, i sitt arbete redan har ett brett och fritt mandat att ta fram 
förslag på listor som väger in olika parametrar i sammansättningen av listorna varav ålder är en 
parameter för representativitet.

Det föreslås att varje partidistrikt ska utse en kontaktperson som förmedlar information och stöd 
till medlem som utsatts för hot eller våld och att det ska finnas rutiner kring detta. Partistyrelsen 
håller med om att hot och våld riktade mot politisk aktiva är ett demokratiskt problem har blivit 
mer påtagligt genom sociala medier. Det finns ingen åtgärd som lämpar sig för alla situationer och 
partistyrelsen anser att det idag finns möjlighet för partidistrikt att om behov finns utse en person 
som kan ge den form av stöd och skapa rutiner som ligger i linje med motionens intentioner. 

En motion föreslår att vegetarisk ska vara norm vid partiets aktiviteter och medarrangemang. 
Partistyrelsen anser att möjligheten att välja vegetariskt redan ges vid våra aktiviteter och det är ett 
rimligt förhållningsätt.

Flera motioner föreslår att en omfördelning av resurser ska ske från centralt till regional och 
lokalt. Idag utgår stöd både ekonomiskt och på andra sätt till partiorganisationen på regional 
och lokal nivå. En motion föreslår att en organisationsöversyn görs för att på ett mer effektivt 
sätt stötta upp ute i landet och bättre ta tillvara på partiets resurser. Partistyrelsen menar att det 
är väldigt viktigt att varje nivå bär sig själv ekonomiskt och personellt och det är en ordning 
som viktigt i en federativ struktur som partiet är med ambition att vara en politisk kraft lokalt, 
regionalt och nationellt.

Vidare menar motionärerna att anställd personal på partistyrelsens kansli ska kunna ges möjlighet 
till annan placeringsort. Partistyrelsen anser att frågan om personals möjligheter att ha en annan 
placeringsort först och främst är en förhandlingsfråga mellan fack och arbetsgivare och det är 
viktigt att vi som parti förhåller oss till det. 



5

10

15

20

25

30

35

40

5

Att partiet i sin verksamhet ska jobba i en klimatsmart inriktning lyfts fram i motioner som anser 
att vår verksamhet ska senast vara koldioxidneutrala 2030. Partistyrelsen anser att det är viktigt 
i våra verksamheter att alltid tänka klimatsmart och hela tiden titta på olika alternativ som är 
rimliga utifrån de förutsättningar som ges så att vi också på ett rimligt, bra och ekonomiskt sätt 
kan genomföra vår verksamhet.

I en motion lyfter man att medlemmar ska får medlemsavgiften aviserad samtidigt istället för 
nuvarande system som är rullande över året. Partistyrelsen beslutade 1 juni 2018 att betalmånaden 
för medlemsavgiften framgent ska betalas vid olika tidpunkter för olika medlemmar, för att 
uppnå en jämnare fördelning av såväl av fakturering som av eventuella utskrivningar. Genom 
förändringen har inte minst s-föreningar och arbetarekommuner fått en bättre möjlighet att 
kontakta den som inte betalt sin medlemsavgift för att påminna och dessutom för att bättre förstå 
skäl till att medlemmar väljer att lämna partiet.

Det argumenteras i en motion Att medlemsavgiften är för hög och att partiet borde ta fram 
förslag och åtgärder så fler har råd att vara medlemmar. Partistyrelsen tycker att medlemsavgiften 
har utretts i samband med att vi fick nationell uppbörd av medlemsavgiften och att där 
kongressen ansåg det som rimligt att den ligger på en nivå som innebär 20 kronor i månaden.

En motion tycker att det ska vara möjligt att bli medlem i partiet via Swish genom att uppge 
personnummer. Partistyrelsen menar att den möjligheten finns redan att bli medlem via 
swishbetalning. Vidare lyfter andra motionär att partiet ska inrätta någon form av synpunktsbank 
där man kan ha synpunkter på politiken. Partistyrelsen menar att man som medlem redan har 
den möjligheten att framföra synpunkter kring den förda politiken via flera olika kanaler och 
forum inom partiet.

I två motioner föreslås att det tas fram en app för medlemssystemet (CRM) och 
medlemsintranätet samt att verktyg för samtalskampanj integreras i dessa appar. Partistyrelsen 
menar att detta är en fråga om vilka tekniska lösningar som är möjliga både utifrån lagstiftning 
och vad som är ekonomiskt och praktiskt sunt att göra.

En motion föreslår att partiet utser tunga talespersoner för att föra ut vår politik. Partistyrelsen 
menar att både i opposition och i styrande ställning så har partiet utsedda talespersoner för en rad 
politiska områden. Detta gäller ju inte bara nationellt utan även lokalt och regionalt där det finns 
partiföreträdare som har en ställning att i debatten företräda socialdemokraternas politiska linje 
och föra ut vår politik.

Att valet som partisekreterare ska ses som ett heltidsuppdrag och att antalet sidouppdrag ska vara 
begränsat, lyfts i en motion. Partistyrelsen menar att dom uppdrag som partisekreteraren har är en 
del av att vara partisekreterare. Uppdragen kan variera men utgångspunkten är alltid densamma; 
att det ligger i uppdraget som partisekreterare att företräda det socialdemokratiska partiet, dess 
medlemmar i olika sammanhang och församlingar.
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I en motion vill motionären att endast de som är medlemmar i svenska kyrkan har inflytande 
över kyrkopolitiken. Partistyrelsen anser att det strider mot partistadgan eftersom vi i demokratisk 
ordning väljer våra företrädare bland partiets medlemmar och det är partiet som fattar beslut om 
politiken.

Frågan om att enskilda nominerade namn ska redovisas öppet på aktuella nomineringslistor 
inför ett val, lyfts i en motion. Partistyrelsen menar att det är vanlig praxis att alla nominerade 
redovisas och att det idag inte finns något som hindrar mötet att själv bestämma på vilket sätt 
nomineringarna ska redovisas.

Folkrörelsearbete
Folkrörelsen i centrum är viktigt när vi ser på vår verksamhet. Partiet har på tidigare kongresser 
behandlat partiets organisation och folkrörelsearbete och fattat beslut om hur vi ska ta oss 
ann framtidens utmaningar. En motion, anser att en uppföljning och åtgärdsplan görs kring 
de målsättningar som beslutades i handslag för ett framtidsparti. Partistyrelsen anser att en 
åtgärdsplan togs fram i samband med att kongressen i Örebro 2019 antog det organisatoriska 
handlingsprogrammet.

Ett antal motioner lyfter fram vikten av att hitta nya idéer för medlemsvärvning, utökat samarbete 
med civilsamhället och allmänt verka för att stärka demokratin i samhället i stor. 
Partistyrelsen menar precis som motionärerna att det lokala engagemanget är grunden i vår 
folkrörelse och Socialdemokratin bör öka sitt fokus på att ge förutsättningar för att ge livskraft till 
det engagemanget. Att vi blir fler medlemmar är helt avgörande för vår ambition som folkrörelse 
och möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. På kongressen 2019 fattades beslut om ett 
organisatoriskt handlingsprogram med en ansvarsfördelning mellan organisatoriska led i hur det 
ska gå till och hur vi tillsammans ska utveckla framtidens folkrörelse och våra kampanjer.
 
Två motioner lyfter att det ska utarbetas en strategi och opinionsbildning för ökade ekonomisk 
jämlikhet. Partistyrelsen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att lyfta frågor kring 
ökad jämlikhet därför tillsatte partistyrelsen en arbetsgrupp som tagit fram en rapport kring 
som fokusera på jämlikhet som det opinionsbildats kring, samt att partistyrelsen tagit fram en 
studiehandledning så att det finns möjligheter för hela partiet att politikutveckla kring.

En motion lyfter upp folkrörelsens roll och föreslår sammanfattningsvis ett brett initiativ och 
inbjuda andra rörelser, föreningar och forskare för att finna vägar till fördjupade demokrati 
och ökat folkligt deltagande. Vidare menar motionären att initiativet ska fokusera på det 
stora framtidsfrågorna. Motionären föreslår också att vi ska använda folkrörelsernas historiska 
erfarenheter och koppla och test hur det kan kopplas ihop med sociala medier och hur vi 
som parti kan spela en roll i detta. Partistyrelsen håller med motionären att det är viktigt att 
socialdemokraterna hela tiden arbetar med att utveckla folkrörelsen, fördjupar demokratin och 
bidrar till ökad delaktighet i samhället. Partistyrelsen menar att partiet tagit initiativ till flera 
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arbetsgrupper och utvecklingsprojekt med fokus på både de stora framtidsfrågorna samt kring hur 
digitaliseringen kan vara en kraft i att utveckla folkrörelsen. I det arbetet har partistyrelsen bjudit 
in brett och genomfört samtal med medlemmar och medborgare. 2019 antog också kongressen 
ett organisatoriskt handlingsprogram som specifikt fokuserade på hur vi kan utveckla folkrörelsen 
och det arbetet pågår runt om i landet.

Frågan om att informera nya svenska om partiet, våra framtidsplaner och historia samt att vi 
borde använda fler språk på våra sociala medier, lyfts i en motion. Partistyrelsen menar att det är 
viktigt att nå nya svenskar men det är ännu viktigare att jobba med att organisera och engagera 
människor. Därför har ett organisatoriskt handlingsprogram antagits på kongressen 2019 samt att 
det pågår ett ständigt utvecklingsarbete att hitta bra och nya sätt att nå människor som potentiellt 
också kan bli medlemmar i vårt parti.

En motion föreslår att partiet startar en digital morgontidning eller ge stöd till att starta en sådan. 
AiP är partiets egen tidning och har under senare år digitaliserats allt mer och det är viktigt för oss 
socialdemokrater att fortsätta utveckla Aktuellt i Politiken vilket också syns i den satsning partiet 
gör på tidningen.

Flera motioner föreslår att partiet ska genomföra idépolitiska samtal i partiet samt testar och 
utvecklar dialoger och möten i ett led att rekrytera nya medlemmar och utveckla politiken. 
Partistyrelsen delar motionärernas uppfattning kring behovet av idépolitiska samtal och 
kontinuerligt jobba med politikutveckling. Partistyrelsen har genomförde senast hösten 2020 och 
våren 2021 digitala framtidsrådslag i partiet samt att det genomförts en rad olika seminarium 
och möten med både medlemmar och allmänhet. Partistyrelsen menar vidare att det idag inte 
finns några hinder för partiorganisationen att bedriva idépolitiska samtal och dialoger och 
anser det som grundläggande att man även lokalt och regionalt jobbar med politikutveckling. 
Partistyrelsen har kontinuerligt tagit fram rapporter inom en rad politiska områden bland annat 
en jämlikhetsrapport med en studiehandledning till som lämpar sig väl som underlag för en 
idépolitisk diskussion.

En Motionärföreslår att man tillsätter en arbetsgrupp bestående av representanter från olika 
arbetarekommuner för att utreda hur man når svårnådda grupper. Partistyrelsen har tillsatt en 
organisationsutvecklingskommitté bestående av representanter från olika arbetarekommuner och 
partidistrikt i landet där en av uppgifterna är att titta på olika sätt att nå ut till olika grupper och 
växa som parti.
I en motion föreslås att socialdemokraterna etablerar ett kontinuerligt framtidsarbete i 
folkrörelseform med olika arbetarekommuner och distrikt runt om i landet. Partistyrelsen 
menar att det redan bland annat genomförts digitala framtidsrådslag med arbetarekommuner 
och partidistrikt samt att det pågår ett kontinuerligt arbete i partiorganisationen. Beslut av 
organisatoriskt handlingsprogram innebär också att det nu arrangeras en årlig verksamhetsform 
för arbetarekommun, partidistrikt och partistyrelse med fokus på just folkrörelseverksamhet. 
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Exempelvis har partiets jämlikhetsrapport kompletterats med en studiehandledning så att 
medlemmar och föreningar runt om i landet på ett utvecklande sätt kan ha både idépolitiska 
diskussioner samt som grund för lokal och regional politikutveckling.

En motionär vill att socialdemokraterna opinionsbildar för att en lyckad omställning ställer krav 
på en kraftfull omfördelningspolitik på alla områden. Partistyrelsen menar att den politik som 
kongressen beslutar kommer ligga till grund för hur en eventuell opinionsbildning kommer se ut.

En motion föreslår att den socialdemokratiska rörelsen på alla nivåer ökar sitt samarbete med 
miljö- och klimatorganisationer samt forskarsamhället i Sverige och att partiet aktivt verkar för 
att skapa en nordisk, europeisk och global progressiv rörelse. Partistyrelsen håller med motionärer 
att det är generellt viktigt att öka samarbete med andra delar av civilsamhället samt med forskare. 
Partistyrelsen menar vidare att det redan idag är tydligt i bland annat det organisatoriska 
handlingsprogrammet att samverkan med civilsamhället och andra rörelse där vi har gemensamma 
intressen är viktigt. Det finns inte heller något som idag hindrar partiets olika nivåer att ha denna 
typ av samverkan eller utbyten. Som parti är vi också aktiva i olika internationella organisationer 
och forum.

Politikutveckling
En motionär föreslår att en enhet för tvärvetenskaplig analys eller utvecklingsavdelning inrättas. 
Partistyrelsen inrättade en sådan enhet på partistyrelsens kansli 2020 som har som uppgift att 
jobba med analys och utredningar.

Motion F347120 och F507147 lyfter behovet av att inrätta en arbetsgrupp eller 
framtidskommission för att identifiera framtida utmaningar. Partistyrelsen håller med motionären 
i att arbetet att titta brett på samhällsutmaningar och vilken påverkan det har på människor 
och samhälle är en viktig uppgift för partiet. Partistyrelsen anser vidare att det redan idag finns 
en enhet för utredning och analys samt att både partistyrelsen och VU kontinuerligt tillsätter 
olika arbetsgrupper och utredningar som jobbar med detta. Till exempel har partiet tillsatt 
arbetsgrupper som tagit fram en jämlikhetsrapport, sjukvårdsrapport, digitaliseringsrapport etc.

I en motion föreslår motionären att valrörelsen 2022 lyfter äldrefrågorna. Partistyrelsen menar att 
äldrefrågorna i generella termer omfattas av flera olika politikområden som på ett eller annat sätt 
kommer lyftas i valrörelsen.

En motionär lyfter en rad beskrivningar som motionären anser ska inarbetas i valmanifestet. 
Partistyrelsen menar att den politik vi fattar beslut om på kongressen kommer ligga till grund för 
kommande valmanifest och hanteras av partistyrelsen.

Övrigt
En motion föreslår att partiet tar fram en ny medalj. Partistyrelsen menar att vi idag har 
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flera medaljer som gärna får delas ut mer än det gör idag och att det även finns andra sätt 
att uppmärksamma insatser i partiet och arbetarrörelsen än just med en medalj. Vi har även 
minnesfonder bland annat Anna Lindhs minnesfond som på ett bra sätt representerar dom värden 
vi som parti och arbetarrörelse står för.

Gällande kandidatförsäkran och att ha medlemsutbildnings som krav innan uppdraget 
träder i kraft så är det partistyrelsens mening att det är viktigt som partimedlem genomgå 
medlemsutbildningarna men inte att det ska vara ett krav för att få vara engagerad i vårt parti.  

En motion lyfter frågan om partikongressens volontärer ska bli inbjudna på samma villkor som 
alla andra. Kongressfesten är ett arrangemang som är mycket uppskattat och det finns alltid 
fler som vill gå på en kongressfest än det finns platser. Partistyrelsen menar att det finns en 
ordning som kan variera från kongress till kongress men den ordning som gäller förmedlas till 
partiorganisationen i god tid innan festen.

En motionär föreslår att vårt parti i framtida förhandlingar med andra partier sätter alla krafter 
att rensa statsbudgeten från inslag som går tvärs emot socialdemokratisk politik. Partistyrelsen 
menar att vi som socialdemokrater alltid med all kraft verkar för att få igenom så mycket 
socialdemokratisk politik vi kan utifrån de parlamentariska förutsättningar som råder.

I en motion lyfts frågan om våra arkiv som finns runt om i landet och där motionären föreslår 
att partistyrelsen tar ett större ansvar. Partistyrelsen menar att det idag är tydligt att varje nivå i 
partiet har ansvar för våra arkiv och att den ordningen ska fortsatt gälla eftersom vi ser den lokala 
kopplingen till arkiven som viktigt både ur folkrörelsehänseende såsom den historiska kopplingen.

En motionär vill att våra s-representanter i riksdag, regering och arbetarekommuner arbetar för 
slopat inrikesflyg söder om Stockholm-Göteborg fram tills flyget blir klimatneutralt. Partistyrelsen 
menar att arbetet med att verka för klimatsmarta och koldioxidneutrala lösningar är viktigt men 
att slopa inrikesflyget söder om Stockholm-Göteborg är inte lösningen på detta.

En motion föreslår tydligare samordning nationellt på alla nivåer mellan förvärvsinkomst 
och omställningsstöd för förtroendevalda. Partistyrelsen menar att det idag finns bra 
rekommendationer från SKR och möjligheter för de olika nivåerna att hitta rimliga regelverk 
lokalt, regionalt och nationellt.

En motionär föreslår att socialdemokraterna ska lämna januariöverenskommelsen. En 
överenskommelse som sedan juni 2021 inte längre existerar och därmed inget vi som parti kan lämna.    
En motion tar upp att socialdemokraterna endast ska göra inköp från företag som tecknat 
kollektivavtal. Partistyrelsen menar att de leverantörer som anlitas ska ha kollektivavtal med 
facklig organisation och att detta är något som redan tillämpas i partiorganisationen.
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Tomas Boströms text till nya internationalen är något som borde tas in i partiets sångskatt anser 
en motionär. Partistyrelsen menar att det är upp till varje möte i partiet att bestämma om dom vill 
sjunga internationalen eller andra sånger eller inte sjunga alls.
 
Partikongressen föreslås besluta:  
att bifalla motionerna F26:3  
 
F26:3 (Göteborgsområdets partidistrikt) att alla arbetarkommuner och partidistrikt kontinuerligt 
erbjuds utbildning av partiet i ämnet hot och våld mot förtroendevalda för att hjälpa medlemmar 
och förtroendevalda att stå bättre rustade inför uppdraget  
 
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: A309:3, A326:7, A581:39, 
A691:6, B395:1, D24:3, D48:2, D428:3, D438:3, F4:2, F5:2, F7:2, F8:1, F9:1, F9:2, F10:1, 
F10:2, F11:1, F17:1, F18:1, F19:2, F19:3, F19:4, F20:2, F20:3, F23:1, F23:2, F24:1, F25:2, 
F26:1, F26:2, F29:1, F30:1, F30:2, F30:3, F30:4, F30:5, F30:6, F33:1, F33:2, F34:1, F36:1, 
F36:2, F36:3, F36:4, F36:5, F36:6, F37:1, F38:1, F39:1, F40:1, F41:1, F42:1, F42:2, F42:3, 
F42:4, F42:5, F43:1, F43:2, F45:1, F45:2, F45:3, F45:4, F46:1, F47:1, F48:1, F49:2, F50:1, 
F50:2, F52:1, F54:1, F55:1, F57:1, F58:1, F59:1  
 
A309:3 (Luleå arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna endast ska göra inköp från 
företag som tecknat kollektivavtal 
A326:7 (Lunds arbetarekommun) att det utarbetas en strategi för en tydlig och kontinuerlig 
opinionsbildning kring ökad ekonomisk jämlikhet och rättvis och solidarisk fördelning  
A581:39 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna ska verka för att fackföreningsrörelsen 
tillsammans med folkbildningens aktörer får resurser att arbeta särskilt med uppsökande och 
studiemotiverande arbete i branscher som står inför nödvändig omställning 
A691:6 (Örebro arbetarekommun) att Socialdemokraterna opinionsbildar för att en lyckad 
omställning ställer krav på en kraftfull omfördelningspolitik på alla områden 
B395:1 (Trollhättans arbetarekommun) att partikongressen fastställer att alla enskilda nominerade 
namn ska redovisas öppet på aktuella nomineringslistor inför ett val 
D24:3 (Eskilstuna arbetarekommun) att kritiska studier av nyliberalismen/nyliberaliseringen och 
dess historiska rötter ges stöd och uppmuntran inom SAP och att pågående och påbörjad 
forskning följs och ges möjlighet att arbeta med 
D48:2 (Hallsbergs arbetarekommun) att tillsammans med medlemmarna genomföra aktiviteter 
som hjälper oss att staka ut en ny socialdemokratisk politik för framtiden – för demokratin, 
rättvisan och solidariteten  
D428:3 (Värmdö arbetarekommun) att i valrörelsen 2022 tydligt lyfta fram äldrefrågorna 
D438:3 (Kristianstads arbetarekommun) att centrala riktlinjer tas fram för att partiets verksamhet 
och information ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga, samt att satsning på 
utbildning bland förtroendevalda sker för att öka kunskapen om funktionshinderpolitiken i våra 
egna led 



5

10

15

20

25

30

35

40

11

F4:2 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partikongressen beslutar att snarast uppmana 
s-föreningar att dra igång studier om jämlikhetsmål så att vi står väl rustade inför valet 2022 
F5:2 (Sollentuna arbetarekommun) att kongressen beslutar att tillsatta en arbetsgrupp bestående 
av representanter från olika arbetarkommuner i hela landet för att utreda och ta fram förslag på 
hur valdeltagandet skulle kunna ökas bland svårnådda grupper inför valet 2022 
F7:2 (Umeå arbetarekommun - enskild) att representation i olika politiska organ på ett tydligare 
sätt ska vara i ungefärlig proportion till åldersfördelningen i samhället 
F8:1 (Varbergs arbetarekommun) att partiet startar en utvecklingsavdelning vars tydliga syfte är 
att stimulera och leverera framtidens socialdemokratiska reformer och lösningar 
F9:1 (Malmö arbetarekommun) att partistyrelsen kansli tillsammans med ABF tar fram en digital 
medlemsutbildning som primärt inriktar sig till nya medlemmar men även är intressant för den 
som varit medlem längre 
F9:2 (Malmö arbetarekommun) att denna digitala medlemsutbildning går löpande, möjligen en 
gång varje månad och erbjuds alla medlemmar 
F10:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att partistyrelsen startar en ordentligt idé-debatt inom 
partiet, reformisternas arbete är ett bra exempel på försök att vitalisera debatten 
F10:2 (Älvsborgs södra partidistrikt) att det utses tunga talespersoner som får i uppgift att föra ut 
socialdemokratiska arbetspartiets åsikter 
F11:1 (Örebro arbetarekommun) att partistyrelsen får i uppdrag att genom aktiva insatser i 
partiorganisationen utveckla och stärka den svenska demokratin 
F17:1 (Malmö arbetarekommun) att socialdemokratiska partistyrelsen verkar för att varje 
partidistrikt ska starta ett folkbildareprogram tillsammans med ABF och LO 
F18:1 (Ulricehamns arbetarekommun) att man inom partiet inrättar någon form av 
”synpunktsbank” inom olika ämnesområden så att partimedlemmarna fortlöpande kan ha 
synpunkter på politiken 
F19:2 (Stockholms läns partidistrikt) att partistyrelsen tar fram en uttalad och genomarbetad 
strategi för att stärka partiets relation till andra folkrörelser och civilsamhällsorganisationer samt 
lyfter fram vikten av detta arbete inför valrörelsen 2022 
F19:3 (Stockholms läns partidistrikt) att partistyrelsen under kommande år inleder ett arbete för 
att förbereda, samordna och genomföra en mobiliserande folkrörelsekampanj i syfte att lyfta fram 
föreningslivets betydelse och demokratins innebörd genom att motverka de växande 
motsättningarna i samhället samt stärka föreningsdrivna lösningar som alternativ till privatisering 
och offentligt finansierade marknader 
F19:4 (Stockholms läns partidistrikt) att Socialdemokraternas utbildningsinsatser stärks och 
uppdateras för att följa ovannämnda strategier 
F20:2 (Uppsala arbetarekommun) att Socialdemokraterna etablerar ett kontinuerligt 
framtidsarbete i motionens anda i folkrörelseform i samverkan med olika arbetarekommuner och 
distrikt runt om i landet 
F20:3 (Uppsala arbetarekommun) att Socialdemokraterna i samarbete med ABF utarbetar ett 
studiematerial kring viktiga framtidsfrågor 
F23:1 (Sotenäs arbetarekommun) att man i kandidatförsäkran också förbehåller sig att gå partiets 
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medlemsutbildning innan uppdraget träder i kraft inför ett val 
F23:2 (Sotenäs arbetarekommun) att man avsäger sitt uppdrag om man inte fullföljer sitt 
åtagande 
F24:1 (Bollebygds arbetarekommun) att göra rosen som app 
F25:2 (Landskrona arbetarekommun) att vårt parti i framtida förhandlingar med andra partier 
sätter alla krafter till för att rensa statsbudgeten från inslag som går tvärt emot socialdemokratisk 
politik 
F26:1 (Göteborgsområdets partidistrikt) att alla partidistrikt utser en kontaktperson som 
förmedlar information och ger stöd när en medlem eller arbetarkommun blir utsatt för någon 
form av hot och våld 
F26:2 (Göteborgsområdets partidistrikt) att det centralt tas fram en rutin som innehåller en 
checklista och handlingsplan i hur den utsatta medlemmen eller arbetarkommunen bör agera om 
man blir utsatt för någon form av hot och våld 
F29:1 (Västerås arbetarekommun) att Thomas Boströms text till Nya Internationalen tas in i 
partiets sångskatt 
F30:1 (Göteborgs partidistrikt) att partiprogrammet tydligt ska ta ställning till behovet av 
systemförändring i kapitlet ”Ekonomin växer när människor växer” 
F30:2 (Göteborgs partidistrikt) att partiprogrammet tydligt ska fastslå att de offentliga finanserna 
och tillgångarna inte ska bidra till negativ påverkan på miljö, klimat eller mänskliga rättigheter 
F30:3 (Göteborgs partidistrikt) att partiprogrammet tydligt slår fast att Socialdemokraterna aktivt 
arbetar för nationella och internationella ekonomiska styrmedel som styr om finansmarknaden 
mot långsiktigt hållbara finansieringsmodeller, så som gröna riskvikter 
F30:4 (Göteborgs partidistrikt) att partiprogrammet adderar en ny politisk prioritering i kapitlet 
”Ekonomin växer när människor växer”: Förändra marknadens ekonomiska styrmedel för att de 
ska tvingas ta ställning till de planetära gränsvärden 
F30:5 (Göteborgs partidistrikt) att partiprogrammet i kapitlet ”Ansvar för morgondagen med en 
bättre miljö i dag” tydligt ska beskriva vår globala klimatpåverkan utifrån vår konsumtion 
F30:6 (Göteborgs partidistrikt) att partiprogrammet adderar en ny politisk prioritering i kapitlet 
”Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag”: Sverige ska ta ett globalt ansvar för sin miljö 
och klimatpåverkan och uppnå 1.5 gradersmålet 
F33:1 (Lycksele arbetarekommun) att kongressen anger som mål att ålderspensionärers 
representation i partiets beslutande organ på riks-, region- och kommunnivå motsvarar andelen i 
befolkningen 
F33:2 (Lycksele arbetarekommun) att kongressen beslutar att fastställa mål för antalet kandidater 
på valbar plats i varje valkrets som ska vara över 65 år 
F34:1 (Skellefteå arbetarekommun - enskild) att det Socialdemokratiska arbetarepartiet lämnar 
januariavtalet 
F36:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att det ges mer information till nya svenskar om 
partiet prestationer 
F36:2 (Malmö arbetarekommun - enskild) att det ska ges mer information till nya svenskar om 
partiet framtidsplaner 
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F36:3 (Malmö arbetarekommun - enskild) att det ska ges mer information till nya svenskar om 
partiet historia  
F36:4 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiet ska använda sig olika sociala medier även på 
olika språk 
F36:5 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiet ska förstärka sitt arbete med olika 
föreningar och klubbar som representerar de nya svenskar 
F36:6 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiet ordna studiecirklar via ABF för 
partimedlemmar som ville engagera sig i den här frågan  
F37:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att uppmuntra alla s-organisationer att snarast påbörja 
sådana studie- och mötesverksamheter  
F38:1 (Karlskrona arbetarekommun - enskild) att SAPs partiprogram om statschefen bör 
kompletteras med att monarkin såsom envälde redan har avskaffats och att statschefen liksom idag 
kan utses enligt Successionsordningen 
F39:1 (Marks arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att i kommande val ge äldre 
skälig representation i riksdag, kommuner och regioner 
F40:1 (Kumla arbetarekommun) att partistyrelsens kansli får i uppdrag att utforma en funktion 
som möjliggör att det ska gå att bli i medlem i Socialdemokraterna genom att swisha 
medlemsavgiften tillsammans med sitt personnummer 
F41:1 (Kungälvs arbetarekommun) att Socialdemokraterna, i alla led, kommunalt, regionalt och 
nationellt verkar för en samordning från dag ett mellan omställningsstöd och förvärvsinkomst för 
förtroendevalda 
F42:1 (Malmö arbetarekommun) att ta initiativ och inbjuda till ett brett utvecklingsprojekt med 
föreningar, folkrörelser och folkbildning för att finna vägar till en fördjupad demokrati med ökat 
folkligt deltagande  
F42:2 (Malmö arbetarekommun) att detta initiativ skall fokusera på de stora framtidsfrågorna 
kring jämlikhet, arbete, klimat och miljö  
F42:3 (Malmö arbetarekommun) att projektet skall använda arbetar- och folkrörelsernas 
historiska erfarenheter och testa hur dessa kan kopplas ihop med sociala medier  
F42:4 (Malmö arbetarekommun) att särskilt studera hur det socialdemokratiska partiet kan spela 
en roll i detta  
F42:5 (Malmö arbetarekommun) att speciellt inbjuda till en forskningspanel med intresserade 
forskare för att samla ihop erfarenheter från olika håll, dokumentera och ge råd åt projektet  
F43:1 (Fagersta arbetarekommun) att medlemsintranätet görs tillgängligt via en app 
F43:2 (Fagersta arbetarekommun) att crm-systemet görs tillgängligt via en app  
F45:1 (Nyköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna planerar och inför idépolitiska 
samtal, dialoger och möten i sin ordinarie föreningsverksamhet  
F45:2 (Nyköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna planerar, provar och utvecklar öppna 
idépolitiska samtal, dialoger och möten som ett led i rekryteringen av nya medlemmar  
F45:3 (Nyköpings arbetarekommun) att dessa dialoger och samtal får vara förutsättningslösa och 
medskapande för att kunna bli medvetandegörande och folkbildande på ett personligt plan. 
Mötena bör ledas av personer som kan skapa insikt om viktiga grundläggande socialdemokratiska 
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idéer och värderingar utan att bli övertagande och bestämmande 
F45:4 (Nyköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska utreda och samla in idéer för hur 
rekryteringen av nya medlemmar kan utvecklas och förnyas 
F46:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiets programkommission i programarbetet 
infogar att bostadsbyggandet inriktas på en större andel 4-rumslägenheter och framförallt 
5-rumslägenheter 
F47:1 (Karlstads arbetarekommun - enskild) att klara rekommendationer ges till partiets samtliga 
valberedningar, att arbeta för att en fjärdedel av de föreslagna representanterna till olika organ som 
riksdag, fullmäktigeförsamlingar, styrelser och nämnder bör vara åldersrika, en fjärdedel unga 
vuxna och hälften är yrkesverksamma vuxna. De representanter som utses skall återspegla 
valmanskåren i en fullgod demokrati 
F48:1 (Malmö arbetarekommun) att partiet tar initiativ till startande av en digital 
morgontidning, alternativt stödja startande av en sådan 
F49:2 (Vänersborgs arbetarekommun) att partistyrelsen ska initiera former för en bred 
medlemsdialog kring framtagande av valmanifest för valrörelsen 2022  
F50:1 (Dalarnas partidistrikt, Gävleborgs partidistrikt, Jämtlands läns partidistrikt, Norrbottens 
partidistrikt, Västerbottens partidistrikt, Västernorrlands partidistrikt) att en uppföljning och en 
åtgärdsplan görs av de målsättningar som beslutades i Handslag för ett framtidsparti 
F50:2 (Dalarnas partidistrikt, Gävleborgs partidistrikt, Jämtlands läns partidistrikt, Norrbottens 
partidistrikt, Västerbottens partidistrikt, Västernorrlands partidistrikt) att det folkrörelsepolitiska 
programmet följs upp och att en plan för dess efterlevnad tas fram 
F52:1 (Vallentuna arbetarekommun - enskild) att partistyrelsen verkar för att konkreta förslag på 
åtgärder vidtas för att alla ska ha möjlighet och råd att vara med i Socialdemokraterna 
F54:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partiets nomineringar för val av ledamöter till olika 
beslutande organ i fortsättningen ska präglas av den faktiska åldersfördelningen inom 
valmanskåren 
F55:1 (Älvsborgs södra partidistrikt) att partistyrelsen tar initiativ till-och i samarbete med ABF, 
att det anordnas ämnesinriktade studiecirklar och att resultaten av dessa sammanfattas till ett 
förslag, som kan antas på lämpligt sätt 
F57:1 (Trollhättans arbetarekommun) att alla volontärarbetarna alltid skall blir inbjudna till 
kongressfesten på lika villkor som alla andra 
F58:1 (Mora arbetarekommun - enskild) att kongressen beslutar att rekommendera partidistrikten 
att verka för att de skall tillvarataga de äldres kunskaper och livserfarenhet för uppdrag i den 
Svenska Riksdagen 
F59:1 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna ska verka för ökad representation av 
äldre i partiets listor inför valen  
 
att avslå motionerna A580:3, A580:10, A858:2, F2:1, F3:1, F4:1, F5:1, F6:1, F7:1, F17:2, F19:1, 
F20:1, F21:1, F21:2, F22:1, F25:1, F27:1, F28:1, F28:2, F31:1, F32:1, F35:1, F43:3, F44:1, 
F49:1, F50:3, F50:4, F51:1, F52:2, F53:1, F53:2, F56:1, F56:2  
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A580:3 (Malmö arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna aktivt verkar för att skapa en 
gemensam nordisk, europeisk och global progressiv rörelse och politik enligt de tankar som lyfts 
fram i olika internationella sammanhang, oftast under devisen A New Green Deal 
A580:10 (Malmö arbetarekommun - enskild) att i detta arbete den socialdemokratiska rörelsen på 
alla nivåer ökar sitt samarbete med miljö- och klimatorganisationer samt forskarsamhället för att 
inhämta kunskap, bygga allianser och stärka medvetenheten om samspelet mellan människa, 
samhälle och natur 
A858:2 (Höörs arbetarekommun - enskild) att detta omgående gäller för våra S-representanter i 
Riksdagen, regering och arbetarekommuner 
F2:1 (Boxholms arbetarekommun - enskild) att partikongressen beslutar att valet som 
partisekreterare skall ses som ett heltidsuppdrag och innebära att sidouppdrag ses mycket 
restriktivt och kombination med uppdrag som riksdagsledamot eller andra tunga uppdrag inte är 
möjligt samtidigt med uppdraget som partisekreterare 
F3:1 (Skellefteå arbetarekommun - enskild) att de angiva beskrivningarna av olika politikområden 
inarbetas i valmanifestet inför valet 2022 
F4:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partikongressen beslutar att partiet snarast tar fram 
ett handlingsprogram utifrån förslagen i motionen som en grund för partiets strategi i valrörelser 
F5:1 (Sollentuna arbetarekommun) att kongressen beslutar att tillsatta en arbetsgrupp bestående 
av representanter från olika arbetarkommuner i region Stockholm för att utreda och ta fram 
förslag på hur valdeltagandet skulle kunna ökas bland svårnådda grupper inför valet 2022 
F6:1 (Skellefteå arbetarekommun) att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att arbeta in 
dessa skisser i fortsatt arbete med översyn av partiprogrammet och andra policydokument 
F7:1 (Umeå arbetarekommun - enskild) att Socialdemokraterna ser över nuvarande regler för hur 
man utser förtroendevalda till olika politiska organ 
F17:2 (Malmö arbetarekommun) att socialdemokratiska partistyrelsen utreder tillsammans med 
ABF hur vi tillsammans kan stärka folkbildningen och dess förutsättningar ute i samhället 
F19:1 (Stockholms läns partidistrikt) att partistyrelsen tar fram en strategi för att växla upp som 
en digital folkrörelse och att varje partidistrikt åläggs ett ansvar att ta fram en handlingsplan för 
att genomföra strategin  
F20:1 (Uppsala arbetarekommun) att Socialdemokraterna etablerar en Framtidskommission med 
ett tydligt mandat att analysera hur samhället bäst möter framtida utmaningar och att ta fram en 
politisk framtidsstrategi  
F21:1 (Munkedals arbetarekommun) att Socialdemokraterna gör en organisationsöversyn för att 
på ett mer effektivt sätt kunna stötta upp ute i landet och på ett bättre sätt kunna tillvarata 
partiets resurser 
F21:2 (Munkedals arbetarekommun) att Socialdemokraterna decentraliserar lämpliga delar av 
partistyrelsens kansli 
F22:1 (Umeå arbetarekommun) att medlemssystemet förändras så att alla medlemmar får sin 
faktura samtidigt under året 
F25:1 (Landskrona arbetarekommun) att vårt parti omedelbart tar initiativ till en stor 
utbildningsinsats i form av studiecirklar, artiklar, debatter, med mera i ämnet modern 
nationalekonomi (Modern Money Theory) 
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F27:1 (Malmö arbetarekommun - enskild) att partikongressen ska ge partistyrelsen i uppdrag att 
skapa strukturer för att tillse att inflytandet över den socialdemokratiska kyrkopolitiken är 
förbehållet de socialdemokrater som också är medlemmar i Svenska kyrkan 
F28:1 (Mölndals arbetarekommun) att alla aktiviteter där partiförbundet nationellt står som värd 
ska styras av vegetarisk norm 
F28:2 (Mölndals arbetarekommun) att aktiviteter där partiförbundet nationellt står som medvärd 
ska styras av vegetarisk norm 
F31:1 (Kalix arbetarekommun) att Socialdemokraterna ska anta målsättningen att partiets egna 
verksamhet blir koldioxidneutral så snart som möjligt och senast år 2030 
F32:1 (Stockholms partidistrikt) att Socialdemokraterna ska anta målsättningen att partiets egna 
verksamhet blir koldioxidneutral så snart som möjligt och senast år 2030 
F35:1 (Borlänge arbetarekommun) att partistyrelsen tar fram ytterligare en medalj 
F43:3 (Fagersta arbetarekommun) att verktyg för samtalskampanjer integreras som funktion i 
dessa appar  
F44:1 (Kalix arbetarekommun) att beslutar om inrättandet av en arbetsgrupp Arbetsgruppen 
uppgift är: identifiera samhällskonsekvenserna (socialt, ekonomiskt och demokratiskt) vid en 
ökande näthandel, identifiera konsekvenserna då stora aktörer tar över hela kedjan och skapar en 
global verksamhet (Exempelvis Amazon), ta fram tydliga mål för ett statligt agerande i Sverige, ta 
fram mål, strategier och handlingsplaner på de områden som berör; Näringslivet, offentlig 
verksamhet, säkerheten, samhällsekonomin och beskattningen, demokratin och social påverkan  
F49:1 (Vänersborgs arbetarekommun) att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att ta fram 
en ny och mer optimal strategi i enlighet med intentionen i motionen för valrörelsen 2022  
F50:3 (Dalarnas partidistrikt, Gävleborgs partidistrikt, Jämtlands läns partidistrikt, Norrbottens 
partidistrikt, Västerbottens partidistrikt, Västernorrlands partidistrikt) att en omfördelning av 
resurserna för folkrörelse- och kampanjarbete sker från centralt till regionalt och lokalt håll för att 
stärka den lokala förankringen 
F50:4 (Dalarnas partidistrikt, Gävleborgs partidistrikt, Jämtlands läns partidistrikt, Norrbottens 
partidistrikt, Västerbottens partidistrikt, Västernorrlands partidistrikt) att personal anställd av 
partistyrelsens kansli ges möjlighet till annan placeringsort 
F51:1 (Kalmar arbetarekommun) att det tillsätts en utredning som har som mål att hitta en 
ordning där medlemmar inte faller mellan stolar, samtidigt som medlemmar fortfarande som en 
aktiv medveten handling kan välja att ha sitt medlemskap i en annan arbetarekommun än den de 
bor i 
F52:2 (Vallentuna arbetarekommun - enskild) att partistyrelsen ska se över och utreda 
medlemsavgifterna för att sänka tröskeln till att gå med i socialdemokraterna för att engagera sig i 
samhället 
F53:1 (Lilla Edets arbetarekommun) att en grupp inrättas på Socialdemokraternas nationella 
kansli för tvärvetenskaplig analys 
F53:2 (Lilla Edets arbetarekommun) att partikongressen antar motionen och erforderlig 
stadgeändring görs 
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F56:1 (Landskrona arbetarekommun) att partistyrelsen lyfter upp frågan om våra arkiv och tar ett 
större ansvar för vår historia 
F56:2 (Landskrona arbetarekommun) att allt material vi Socialdemokrater använder ska tryckas 
med datum  
 
Partistyrelsens utlåtande över motionerna F1:1, F1:2, F1:3, F12:1, F12:2, F12:3, 
F13:1, F13:2, F13:3, F14:1, F15:1, F15:2, F16:1 

UF148 Facklig-politisk samverkan 
Socialdemokraterna är ett arbetareparti, grundat av den svenska fackföreningsrörelsen och det 
facklig-politiska arbetet utgör en självklar kärna i partiets verksamhet. Även om arbetarrörelsen 
och förhållandena på svensk arbetsmarknad har förändrats är grunden densamma och 
arbetarrörelsen behöver alltjämt stå stark och enad. Den facklig-politiska samverkan har alltid 
provocerat både högern och vänstern. Anledningen till detta är enkel. Den har helt enkelt varit 
oerhört framgångsrik och i hög utsträckning bidragit till att vi är den dominerande kraften i 
svensk politik. Vi är två olika grenar på ett och samma träd - vi delar samma värdegrund men tar 
ibland olika ställningstagande för att nå våra gemensamma mål.

Den facklig-politiska samverkan är allt det som det socialdemokratiska partiet tillsammans och 
ömsesidigt gör med LO och dess förbund. Samverkan sker på alla nivåer i våra organisationer från 
arbetsplatsen till partihögkvarter och LO-borg. På så sätt har vi, genom LO och dess förbund, å 
ena sidan kunnat dammsuga Sveriges arbetsplatser på politiska idéer och problemformuleringar 
som sedan format vår politik. Å andra sidan har det skapat en politik där LO-förbundens 
medlemmar, arbetarklassen, känner sig hemma i och där det är otvetydigt att partiet driver deras
långsiktiga intressen.

Den facklig-politiska samverkan innebär också att det förtroende som LO-förbundens 
förtroendevalda uppbär från sina arbetskamrater också används för att diskutera och bryta tankar 
om politikens utveckling. I många fall som både fackligt förtroendevald och representant för 
Socialdemokraterna. Vi har dock under lång tid sett att samverkan ställts på prov från olika krafter 
och att det blivit svårare att engagera och aktivera medlemmar och förtroendevalda i partiet.

Kongressen 2019 fattade därför beslut om att partiet skulle vitalisera det politiska samtalet mellan 
LO och SAP samt bedriva mer facklig-politisk samverkan genom att skapa fler arenor för facklig-
politisk politikutveckling. Sedan dess har partistyrelsen genom ett strategiskt och långsiktigt 
arbete på alla nivåer i partiet gjort det som får betecknas som den största offensiven för facklig-
politisk samverkan i modern tid.

Den innebär att vi beslutat om en långsiktig facklig-politisk strategi med tyngdpunkten på 
det regionala och lokala facklig-politiska samverkan. I princip alla partidistrikt har nu en egen 
aktiv handlingsplan för att stärka den facklig-politiska samverkan tillsammans med LO. Det är 
självklart att man ska vara medlem i partiet men detta ska inte regleras i stadgarna.
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Centralt finns nu en ny facklig-politisk kommitté, en särskild kommitté för samverkan i offentlig 
sektor och det facklig-politiska perspektivet har integrerats i partiets samtliga verksamheter. Det 
är nu en hög aktivitetsnivå i det facklig-politiska arbetet och utvecklingen av det arbetet kommer 
fortskrida med oförminskad kraft framgent och är ett långsiktigt åtagande.

Partistyrelsen anser därför att det inte finns anledning att ändra stadgarna i riktningen att tvinga 
fram fackliga utskott då dessa nu växer fram av aktiviteten ute i partiorganisationen i både 
distrikten och arbetarkommunerna. Gällande krav på fackligt medlemskap för att företräda 
socialdemokraterna så strider det mot grundläggande föreningsfrihet. Partistyrelsen delar dock 
motionärernas vilja att stärka och utveckla den facklig-politiska samverkan.
 
Partikongressen föreslås besluta:  
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: F1:1, F1:2, F1:3, F12:1, 
F12:2, F12:3, F13:1, F13:2, F13:3  
 
F1:1 (Nyköpings arbetarekommun) att varje partidistrikt skall ha ett facklig/politiskt utskott  
F1:2 (Nyköpings arbetarekommun) att nomineringar till det facklig/politiska utskottet ska 
komma från förbundsavdelningarna  
F1:3 (Nyköpings arbetarekommun) att de som nomineras skall vara medlemmar i det 
Socialdemokratiska partiet  
F12:1 (Ale arbetarekommun) att varje partidistrikt skall ha ett facklig/politiskt utskott 
F12:2 (Ale arbetarekommun) att nomineringar till det facklig/politiska utskottet ska komma från 
förbundsavdelningarna 
F12:3 (Ale arbetarekommun) att de som nomineras skall vara medlemmar i det 
Socialdemokratiska partiet 
F13:1 (Stenungsunds arbetarekommun) att varje partidistrikt skall ha ett facklig/politiskt utskott 
F13:2 (Stenungsunds arbetarekommun) att nomineringar till det facklig/politiska utskottet ska 
komma från förbundsavdelningarna 
F13:3 (Stenungsunds arbetarekommun) att de som nomineras skall vara medlemmar i det 
Socialdemokratiska partiet  
 
att avslå motionerna F14:1, F15:1, F15:2, F16:1  
 
F14:1 (Norrköpings arbetarekommun - enskild) att alla löntagare som kandiderar för 
socialdemokraterna till politiska uppdrag ska ha ett fackligt medlemskap 
F15:1 (Norrköpings arbetarekommun - enskild) att alla löntagare som kandiderar för 
socialdemokraterna till politiska uppdrag ska ha ett fackligt medlemskap 
F15:2 (Norrköpings arbetarekommun - enskild) att partiets stadgar ändras så att fackligt 
medlemskap kan ställas som krav på förtroendevalda 
F16:1 (Norrköpings arbetarekommun) att Socialdemokraterna uppmanar förtroendevalda och 
löntagarmedlemmar att vara med i ett fackförbund 
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STADGAR

Partistyrelsens utlåtande över motionerna B394:2, F60:1, F61:1, F62:1, F63:1, 
F64:1, F64:2, F64:3, F65:1, F66:1, F67:1, F67:2, F68:1, F68:2, F69:1, F69:2, F70:1, 
F71:1, F71:2, F72:1, F72:2, F73:1, F74:1, F74:2, F74:3, F75:1, F75:2, F76:1, F77:1, 
F78:1, F79:1, F79:2, F80:1, F81:1, F82:1, F83:1, F84:1, F85:1, F86:1, F86:2, F87:1 

UF115 Stadgar 
Med hänvisning till det nya förslaget till stadgar, föreslår partistyrelsen att samtliga motioner som 
berör dem anses besvarade.
Varje arbetarekommun ska försäkras minst ett ombud till partikongressen, föreslås i motionerna 
F601108 och F628100. Partistyrelsen menar att det skulle göra medlemskapet olika värt, 
beroende på i vilken arbetarekommun en är ansluten. Istället föreslår partistyrelsen i sitt 
stadgeförslag att partidistriktens styrelser när de skapar valkretsar till partikongressen tydligare än 
i nuvarande stadgar ska ta hänsyn till att kongressombuden blir proportionellt fördelade inom 
distriktet.

I motion F102102 föreslås att motionsrätten till partikongressen ska vara kontinuerlig. Som 
stadgarna är utformade är redan idag den möjligheten öppen, eftersom stadgarna endast 
föreskriver en sista tidpunkt då motioner inför kongressen ska vara partistyrelsen tillhanda. 

Motion F128102 föreslår att motioner till partikongressen också framgent ska kunna skickas till 
kongressen som enskild. Partistyrelsen föreslår i stadgeförslaget att endast av arbetarekommunen 
bifallna motioner ska skickas vidare till kongressen. Kongressen bör ha bra möjlighet att ordentligt 
sätta sig in i och behandla alla förslag som läggs fram, och att de bör också ha en tydlig förankring 
i partiorganisationen. 

Motion 132104 föreslår att ett nytt medlemskap ska inrättas, i form av ”Direktmedlemskap/
Stödmedlemskap”. Motion F567107 förespråkar fler alternativ till medlemskap/stödmedlemskap. 
Partistyrelsen menar att det är angeläget att inte införa medlemskapsformer med olika innebörd. 
Det är angeläget i en demokratisk folkrörelse att varje medlem har samma rättigheter och 
skyldigheter. Samtidigt är det ju också med nuvarande form både möjligt, enkelt och självklart 
att varje medlem själv har rätt att välja sin grad av engagemang i partiverksamheten. Det är redan 
idag många som anslutit sig just för att uttryckligen ge sitt stöd åt partiet, men valt att inte vara 
engagerade i verksamheten. 

I motionerna F623113 och F633116 föreslås att partimedlemskapet ska knytas till den 
arbetarekommun medlemmen bor i. Partistyrelsen instämmer i motionens idé, som bygger på att 
stärka den lokala folkrörelsen. En stark lokal organisation av partiet behövs också inför framtiden. 
Socialdemokratin ska finnas i hela landet. Föreliggande förslag till stadgar innebär en sådan 
bestämmelse. Partistyrelsen vill samtidigt understryka möjligheten att vara engagerad i ytterligare 
s-föreningar genom extra medlemskap. 
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Att samtliga medlemmar ska betala medlemsavgiften under första kvartalet föreslås i motion 
F365101. Partistyrelsen beslutade 1 juni 2018 att betalmånaden för medlemsavgiften framgent 
ska betalas vid olika tidpunkter för olika medlemmar, för att uppnå en jämnare fördelning 
av såväl av fakturering som av eventuella utskrivningar. Genom förändringen har inte minst 
s-föreningar och arbetarekommuner fått en bättre möjlighet att kontakta den som inte betalt sin 
medlemsavgift för att påminna och dessutom för att bättre förstå skäl till att medlemmar väljer att 
lämna partiet. 

Motion F526147 föreslår att medlemsavgiften det första året ska vara 100 kronor, vilket provats 
tidigare. Partikongressen har beslutat om att avgiften ska vara 60 kronor per organisationsnivå, 
och har dessutom sedan det tidigare försöket beslutat att medlemsavgiften ska betalas löpande 
under året beroende på när avgiften erlades senast. Att återinföra 100 kronor i avgift första året 
skapar också olikhet i medlemsvärdet, vilket partistyrelsen menar vore felaktigt.

Motion F532101 föreslår att seniorer ska kunna bli avgiftsfria. Partistyrelsen menar att 
medlemskapets värde ska bygga på samma utgångspunkter för samtliga medlemmar. Avgiftsfrihet 
för vissa medlemmar skulle vara i strid med den principen.

Motionerna F484122 och F501101 menar att partiet ska upphöra med sitt engagemang i Svenska 
kyrkan och stryka allt om Svenska kyrkan i stadgarna. Partikongresserna 2009, 2013 och 2017 
beslutade med stor majoritet att Socialdemokraterna även i fortsättningen ska 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.

Motion F132105 föreslår att partistyrelsen ska bestå av nio ledamöter och sex ersättare samt att 
ett representantskap med två ledamöter från varje partidistrikt ska inrättas. Partistyrelsen menar 
att den form för ledning av partiet med en relativt stor partistyrelse och ett verkställande utskott 
som är valda av kongressen bäst speglar den demokratisyn som partiet bärs av.

I motion F182106 föreslås att partistyrelsen ska utse en vice ordförande. Partistyrelsen menar 
också här att den form av ledarskap vi har i partiet med en partiordförande och en partisekreterare 
fungerar väl, och att nya poster inte behövs.

Motionerna F424111 och F507148 framhåller betydelsen av att SSU:s ordförande ska vara 
adjungerad till partiets VU. I motion F552114 föreslås att samtliga sidoorganisationer ska 
adjungeras till såväl VU som partistyrelse. Partistyrelsen understryker betydelsen av samtliga 
sidoorganisationer, och föreslår i stadgeförslaget att samtliga sidoorganisationer ska adjungeras 
till partistyrelsen. Särskilt vill partistyrelsen framhålla SSU:s särställning som partiets 
ungdomsförbund, och därför innebär stadgeförslaget också att SSU har en adjungerad ledamot i 
verkställande utskottet. 
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Tid för årsmöten ska i stadgarna regleras med både ett tidigaste och senaste datum, föreslås i 
motionerna F523101 och F633117, för att säkerställa att ingen organisationsnivå störs av andra 
nivåers årsmöten. Stadgarna är utformade med utgångspunkten att årsmöten först ska genomföras 
i s-föreningar, därefter i arbetarekommuner och därefter i partidistrikt. Dock menar partistyrelsen 
att det i undantagsfall kan finnas skäl att tidigarelägga ett årsmöte/årskongress. Nuvarande 
stadgereglering ger möjlighet till den flexibilitet som stadgarna bör erbjuda.

I motionerna F523107, F622118 och F633119 föreslås att en s-föreningsstyrelse ska bestå av 
minst tre ledamöter. Partistyrelsen menar dock att om en s-förening inte har underlag för att bilda 
en styrelse bestående av fem ledamöter, bör arbetarekommunen i sin organisationsplan överväga 
åtgärder för att så ska bli fallet. Socialdemokratin är en folkrörelse, och en sådan kräver aktiva 
människor.

Små s-föreningar borde kunna ha en och inte minst två revisorer, föreslås i motion F 284112. 
Visst kan det förefalla rimligt att mindre s-föreningar bör kunna ha en revisor. Partistyrelsen 
menar dock att stadgebestämmelserna för s-föreningar ska vara enhetliga och inte vara beroende 
av antalet medlemmar. Däremot föreslås i stadgeförslaget att s-föreningar oavsett storlek ska utse 
minst en revisor och minst en ersättare för revisorn. Det ger möjlighet till större s-föreningar att 
välja två revisorer, om det bedöms nödvändigt. 

Företrädare med offentliga uppdrag ska lämna dem om de under mandatperioden väljer att lämna 
partiet, föreslås i motion F321107:2 som vill att stadgarna ska ändras i den andan. Enligt såväl nu 
gällande stadgar som i det förslag som föreläggs kongressen regleras att endast partimedlemmar 
kan väljas till förtroendeuppdrag. Den som väljer att lämna partiet ska därmed ur stadgesynpunkt 
också lämna sina offentliga uppdrag. Regler för offentliga uppdrag regleras i övrigt i lagstiftning. 
 
Partikongressen föreslås besluta:  
 
att anse följande motioner besvarade med hänvisning till utlåtandet: B394:2, F60:1, F61:1, 
F62:1, F63:1, F64:1, F64:2, F64:3, F65:1, F66:1, F67:1, F67:2, F68:1, F68:2, F69:1, F69:2, 
F70:1, F71:1, F71:2, F72:1, F72:2, F73:1, F74:1, F74:2, F74:3, F75:1, F75:2, F76:1, F77:1, 
F78:1, F79:1, F79:2, F80:1, F81:1, F82:1, F83:1, F84:1, F85:1, F86:1, F86:2, F87:1  
 
B394:2 (Bengtsfors arbetarekommun) att ändringar av våra stadgar görs i samma anda 
F60:1 (Umeå arbetarekommun) att den stadgereglerade adjungeringen med närvaro-, yttrande- 
och förslagsrätt för sidoorganisationernas ordförande i Verkställande utskottet (VU) och 
Partistyrelsen (PS) behålls 
F61:1 (Götene arbetarekommun) att medlemsavgiften skall betalas in senast första kvartalet för 
samtliga medlemmar, undantaget autogirobetalningar 
F62:1 (Eda arbetarekommun) att stadgarna utformas så att årsmöte för föreningar, arbetarkommuner 
och partidistrikt skall hållas inom var sitt tidsintervall som inte överlappar varandra 
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F63:1 (Örebro arbetarekommun) att stadgarna utformas så att årsmöte för föreningar, 
arbetarkommuner och partidistrikt skall hållas inom var sitt tidsintervall som inte överlappar 
varandra 
F64:1 (Upplands Väsby arbetarekommun - enskild) att Socialdemokratiska arbetarepartiet 
inför ett direktval till ordförande i partistyrelsen och till partidistriktsstyrelsen. Varje medlem i 
partiorganisationen ska ha en röst 
F64:2 (Upplands Väsby arbetarekommun - enskild) att alla kandidater som får tillräckligt 
många stödnomineringar från arbetarekommuner ska bil valbara kandidater. Nivån på andel 
stödnomineringar en kandidat behöver få ska skrivas in i stadgarna 
F64:3 (Upplands Väsby arbetarekommun - enskild) att direktvalet ska hållas samtidigt som 
ordinarie kongressval 
F65:1 (Ale arbetarekommun - enskild) att behålla tingens ordning med motioner som kan gå som 
egen till kongresser 
F66:1 (Örebro arbetarekommun) att medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den 
grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det 
partidistrikt där denne bor 
F67:1 (Karlskrona arbetarekommun) att Socialdemokraterna i Sverige inför kontinuerlig 
motionsrätt 
F67:2 (Karlskrona arbetarekommun) att medlemmarna via arbetarekommuner därmed när som 
helst kan skicka in motioner till den socialdemokratiska partistyrelsen för vidare behandling på 
nästa partikongress 
F68:1 (Lilla Edets arbetarekommun) att ett nytt direktmedlemskap/stödmedlemskap enligt ovan 
inrättas inom Socialdemokraterna 
F68:2 (Lilla Edets arbetarekommun) att partikongressen antar motionen och erforderlig 
stadgeändring görs 
F69:1 (Katrineholms arbetarekommun - enskild) att det socialdemokratiska partiet ändrar sina 
stadgar så att allt om Svenska Kyrkan stryks 
F69:2 (Katrineholms arbetarekommun - enskild) att engagemang i Svenska Kyrkan i en annan 
valbar gruppering inte ska leda till uteslutning om denna gruppering inte uppenbart har 
värderingar som strider mot partiets eller är tillhörig ett annat parti som ställer upp i allmänna val 
F70:1 (Örnsköldsviks arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för fler alternativ till 
medlemskap/stödmedlemskap i Sveriges största folkrörelseparti 
F71:1 (Kalmar arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att föreningar under 60 
medlemmar endast behöver 1 revisor samt 1 ersättare 
F71:2 (Kalmar arbetarekommun) att Socialdemokraterna verkar för att föreningar under 60 
medlemmar kan med hjälp av sin AK får hjälp med revision och kan nyttja deras revisorer, och att 
detta beslutas på årsmöte 
F72:1 (Lekebergs arbetarekommun) att länets sammanlagda ombudsplatser fördelas enligt 
principen 1 plats till varje Arbetarkommun 
F72:2 (Lekebergs arbetarekommun) att därefter fördelas resterande platser utifrån antal 
medlemmar i respektive Arbetarkommun 
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F73:1 (Hallsbergs arbetarekommun) att medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den 
grundorganisation denne väljer att tillhöra eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det 
partidistrikt där denne bor 
F74:1 (Lilla Edets arbetarekommun) att partistyrelsen ska bestå av nio ledamöter och sex ersättare 
F74:2 (Lilla Edets arbetarekommun) att ett representantskap inrättas med två ledamöter från varje 
partidistrikt 
F74:3 (Lilla Edets arbetarekommun) att partikongressen antar motionen och erforderlig 
stadgeändring görs 
F75:1 (Sigtuna arbetarekommun - enskild) att partikongressen beslutar att partiet på sina 
valsedlar till riksdagen alltidnominerar en person på plats 4 som är 65 år eller äldre 
F75:2 (Sigtuna arbetarekommun - enskild) att partidistrikten i driver en uttalad kampanj för att 
stimulera väljare attpersonkryssa på plats 4 
F76:1 (Hallsbergs arbetarekommun) att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att 
styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter 
F77:1 (Eda arbetarekommun) att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att styrelsen 
skall bestå av minst tre ledamöter 
F78:1 (Örebro arbetarekommun) att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att 
styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter 
F79:1 (Skoghalls arbetarekommun) att partistyrelsen undersöker om denna idé är genomförbar 
enligt stadgarna 
F79:2 (Skoghalls arbetarekommun) att partikongressen tillstyrker motionen om den är möjlig 
enligt stadgarna 
F80:1 (Örebro arbetarekommun) att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att 
styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter 
F81:1 (Haninge arbetarekommun) att det i Socialdemokraternas stadgar säkerställs att SSU:s 
ordförande adjungeras till partistyrelsen och verkställande utskottet 
F82:1 (Uppsala arbetarekommun) att det i Socialdemokraternas stadgar säkerställs att SSU:s 
ordförande adjungeras till partistyrelsen och verkställande utskottet 
F83:1 (Karlstads arbetarekommun) att Socialdemokraterna sänker medlemsavgiften för nya 
medlemmar till 100 kr eller lägre under det första medlemsåret 
F84:1 (Sollentuna arbetarekommun - enskild) att partiets grundstadgar ändra så att det krävs 
minst tre månaders medlemskap i den berörda arbetarekommun alternativ förening/klubb för att 
ha rösträtt vid beslutande möten 
F85:1 (Gävle arbetarekommun) att partistyrelsen, inom sig, utser en vice ordförande 
F86:1 (Enköpings arbetarekommun) att 2021 års kyrkoval är det sista som partiet deltar i 
F86:2 (Enköpings arbetarekommun) att uppdra till partistyrelsen att till nästa kongress 
återkomma med förslag till stadgeändringar syftande till att partiet inte längre ska delta i val till 
några religiösa samfund 
F87:1 (Bollebygds arbetarekommun) att varje AK försäkras delaktighet på partikongressen med 
minst en deltagare  
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MOTION F1 
 
NYKÖPINGS ARBETAREKOMMUN  

Angående facklig/politiska utskott 
Sedan Socialdemokraterna bildades har samarbetet med fackförbunden inom LO varit starkt. Den 
facklig/politiska samverkan är en av partiets grundpelare och borgar för att Socialdemokraterna 
har den kunskap som behövs för att skapa politik för alla i vårt samhälle, för de som utgör 
grunden i det svenska samhället, arbetarna. Denna möjlighet är unik.  
 
Trots det är det idag många av Socialdemokraternas partidistrikt som väljer att inte ha facklig-
politiska utskott.  
 
Det officiella organ som möjliggör att representanter för fackförbunden kan möta representanter 
för Socialdemokraterna och diskutera gemensam politik. Många partidistrikt har fackliga ledare 
i sin styrelse eller i rådgivande organ, vilket naturligtvis är bra. Ofta är det dock så att dessa är 
aktiva politiker med rötterna i fackföreningen MEN utan egentligt mandat från fackförbunden 
själva. Ska vårt parti verkligen få till en stimulerande och dynamisk facklig/politisk samverkan 
även på lokal nivå så behöver det vara förbundsavdelningarna som diskuterar med distrikten om 
gemensam politik och ställningstaganden.  

Partikongressen föreslås besluta: 
F1:1 att varje partidistrikt skall ha ett facklig/politiskt utskott 
F1:2 att nomineringar till det facklig/politiska utskottet ska komma från 

förbundsavdelningarna 
F1:3 att de som nomineras skall vara medlemmar i det Socialdemokratiska partiet 
 
Catarina Eriksson  
Nyköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F2 
BOXHOLMS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)

Angående partisekreterarens arbetsuppgifter.  
Kan vi ha en dubbelarbetande partisekreterare?
Vi är ett stort parti, landets största och ska förhoppningsvis bli ännu större. 
Framtiden är tuff med stundande val, arbete med att värva fler medlemmar, agitera, förstärka 
förtroendet för partiet för en kraftig valseger etc.  
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Allt detta är inte en persons arbete det måste genomsyra hela partiet. Framtidens 
arbetarorganisation kommer att kräva än mer arbete av den centralt organiserade partiapparaten 
samt av partisekreteraren och informationsarbetet kommer att bli än mer krävande. Därför bör 
partisekreterarens uppdrag ses som heltids uppdrag.  
  
Vår partiordförande har mer än fullt upp att hålla landet på rätt köl. Vad jag efterlyser är en 
partisekreterare som kan föra fram partiets åsikter, förslag utan hänsyn till vad samarbetspartier 
och opposition tycker. 
 
Uppdraget som partisekreterare innebär ju mycket resor i landet och även internationellt och med 
tanke på att vi måste kontinuerligt bättra på opinions siffror, bör partisekreteraren ha fullt upp 
med att coacha partiet till en ny valseger. 
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F2:1 att partikongressen beslutar att valet som partisekreterare skall ses som ett heltidsuppdrag 

och innebära att sidouppdrag ses mycket restriktivt och kombination med uppdrag 
som riksdagsledamot eller andra tunga uppdrag inte är möjligt samtidigt med 
uppdraget som partisekreterare

 
Gunnar och Margret Andersson  
Boxholms arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F3 
SKELLEFTEÅ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 
 
Arbete, ekonomi & välfärd 
När vi ser översiktligt på vårt samhälle kan vi notera några trender och mindre önskad 
sammanhang eller brist på sammanhang i politiken. Låt mig bara exemplifiera med några. 
 
– Vi ser sedan över 20 år tillbaka att arbetslösheten uppgår till mellan 7 och 9 % av arbetskraften 
oavsett konjunktur (och nu än högre p g a lägre efterfrågan efter Corona pandemin). 
 
– Samtidigt föreslås och beslutas om högre pensionsålder d v s i praktiken än svårare för de som 
saknar arbete att få ersätta någon som kan sluta av åldersskäl. 
 
– Med en snabbt ökande robotisering, digitalisering, understödd av snabbt växande Artificiella 
Intelligens, blir arbetstillfällens färre och beskattningsbasen allt smalare. 
 
– Våra allmänna försäkringssystem får allt svårare att fungera och vi ser allt fler fackliga 
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organisationer som tillhandahåller alternativa kollektiva försäkringar vid sjukdom, arbetslöshet 
mm. Vårt förtroende för transfereringssystemen urholkas. 
 
– Grundläggande behov av skydd och hälsa (bostäder och vård/omsorg) blir en efterfrågestyrd 
verksamhet som styrs av betalningsförmågan hos den enskilde. 
 
Listan kan göras mycket längre av var och en. Vad vi står inför är en utmaning som kräver mod 
och dådkraft. Inte minst i det opinionsläge vi befinner oss i men samtidigt kan det vara ett 
unikt tillfälle att föra en politik som vi socialdemokrater alltid gjort under vår historia d v s att 
reformera samhället utifrån våra värderingar om Solidaritet, Rättvisa, Jämlikhet, Jämställdhet och 
Demokrati. 

Några av de grundläggande åtgärder som bi behöver basera vår Reformpolitik är följande. 
 
– Ett nytt skattesystem som klarar att fördela välfärdens finansiering på ett rättvist sätt och som 
samtidigt ger vår välfärd en finansiering som gör ”gräddfiler” ointressanta. Systemet bör bättre än 
idag ta in de vinster från bolagens, som inte används för att skapa jobb och sysselsättning utan för 
ut i spekulation till den finansiella sektorn. Skattekvoten behöver justeras upp till ca 50 % d v s 
från dagens ca 43 %, vilket ger ett tillskott till den offentliga sektorn på ca 300 miljarder årligen. 
 
– En miljöpolitik som förmår att utveckla teknik, begränsa överkonsumtion och säkerställa att vi 
inte förbrukar vår del av planeten före varje års utgång. 
 
– Den enskildes inkomster garanteras genom att en Medborgarinkomst följer med individen från 
födelse till död. För den som blir arbetslös, sjuk eller av liknande skäl drabbas av inkomstbortfall 
garanteras en Medborgarlön under normalt högst två år som motsvarar skillnaden mellan 
Medborgarinkomst och kollektivavtalad lägsta lön för avtalsområdet. 
 
– Demokratin stärks genom bl a förbättrade villkor för förtroendevalda och kraftigt ökade resurser 
till journalistiken. 
 
– Jag yrkar med hänvisning till ovanstående,  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F3:1 att de angiva beskrivningarna av olika politikområden inarbetas i valmanifestet inför 

valet 2022
 
Hans-Erik Persson, Burträsk S-Förening  
Skellefteå arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  
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MOTION F4 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 
 
Att vinna val med socialdemokratisk politik 
1980 var Sverige världens mest jämlika land. Det hade vi blivit genom decennier av social - 
demokratiska beslut. 
 
Nu är läget ett annat. Sverige har sjunkit till nionde plats av OECD-länderna och är dessutom 
det land där klyftorna ökar snabbast. Det fanns alltså goda skäl för partiet att 2018 tillsätta en 
kommission med uppgift att komma med förslag till åtgärder för att öka jämlikheten. 
 
Den här motionen handlar om att vinna val, en nödvändig förutsättning för att kunna förändra 
samhället i den riktning vi vill. 
 
Våra utgångspunkter är att ett jämlikt samhälle är det bästa samhället för alla och att en klar 
majoritet kommer att tycka det när det står klart för dem vad vi menar. Problemet just nu är att 
det inte finns någon tillräckligt konkret beskrivning av vad vi vill på lite längre sikt. Vi har ett bra 
partiprogram men det anger inte vilka förändringar vi vill se på 10-15 års sikt. 
 
Om vi ska vinna val så att vi kan påbörja arbetet med att bygga ett väsentligt jämlikare samhälle, 
måste vi göra färdriktningen riktigt klar: Det kräver att vi pekar ut ett antal mål vi vill nå på lite 
längre sikt och kompletterar detta med målnivåer på kortare sikt. 
 
Därför bör partiet snarast ta fram ett program som inom ett antal områden visar vad vi vill uppnå 
de närmaste 10-15 åren (och) etapper på vägen. Vi kan kalla det ett handlingsprogram.  
 
Med tanke på t.ex. utbildningens, hälsans, integrationens och bostadens betydelse för 
möjligheterna att leva just värdiga liv bör en argumentation utifrån värdighetsbegreppet kunna få 
en majoritet i landet att förstå och gilla vad vi står för. 
 
Om vi applicerar det resonemanget på vilket som helst av de bristområden 
jämlikhetskommissionen räknar upp inser vi att vi har ett jättejobb att göra innan vi kan känna 
oss någotsånär nöjda, men vi borde också känna en glädje i att vi har en stark socialdemokratisk 
linje att följa. 
 
På vägen till ett sådant handlingsprogram tror vi att vi måste granska människors 
levnadsförhållanden utifrån hur väl de rimmar med vårt jämlikhetsmål. Låt oss påstå att ett 
värdigt liv är det som var och en av oss är beredda att leva. 
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Då bör vi fråga oss om det är värdigt ett socialdemokratiskt samhälle 
 
-  att vårt utbildningssystem låter så många misslyckas med att bli behöriga till gymnasieskolan att 

vi inte kan vara nöjda med vår integrationspolitik 

-  att arbetslösheten totalt är så hög och att den är ännu mycket högre för ungdomar och 
invandrare 

- att det finns så många skamliga anställningsformer 
 
- att kvinnors löner fortfarande är så mycket lägre än mäns 
 
- att livslängden varierar så mycket mellan olika sociala grupper 
 
- att genomsnittlivslängden för de mest lågavlönade till och med sjunker 
 
- att bostadsmarknaden är så starkt segregerande 
 
- att pensionssystemet ger de flesta pensionärer så låga pensioner att de inte kan leva värdiga liv  

-  att de rikaste tio procenten äger 67 procent medan de övriga 90 procenten delar på resten-att vi 
har så många hemlösa och så vidare, och så vidare. 

Vårt handlingsprogram måste bestå av sådana mål att väljarna inser att vi verkligen vill förändra 
samhället. Och målen måste vara så starka att alla ska förstå att socialdemokratisk politik “på 
riktigt” är något annat än en borgerlig. Då måste vi visa tydligt att vi strävar efter ett samhälle som 
ger alla möjligheter att förverkliga sina bästa drömmar. 
 
För politik är, som Olof Palme sa, att vilja. Eller Tage Erlander efter förlustvalet 1966: Det räcker 
inte att tala om välfärd, vi måste tala om jämlikhet (om vi ska kunna vinna val).  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F4:1 att partikongressen beslutar att partiet snarast tar fram ett handlingsprogram utifrån 

förslagen i motionen som en grund för partiets strategi i valrörelser
F4:2 att partikongressen beslutar att snarast uppmana s-föreningar att dra igång studier om 

jämlikhetsmål så att vi står väl rustade inför valet 2022
 
Börje Viberg, (S)entrums s-förening skickar motionen som egen.  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  
 



5

10

15

20

25

30

35

40

29

MOTION F5 
SOLLENTUNA ARBETAREKOMMUN 
 
Att öka valdeltagandet inför valet 2022 
Det finns en rad studier som pekar på lågt valdeltagande bland personer med utländsk bakgrund 
samt personer med låg utbildning och inkomst (Delegationen för Migrationsstudier (Delmi), 
2017; Integrationsverket, 2000; Statistiska centralbyrån (SCB), 2019). Det är bekymmersamt 
och oroväckande att flera grupper svenska medborgare och andra lagligt bosatta invånare inte 
deltar i samhällsfrågor och att de inte utnyttjar sina rättigheter för att påverka sin tillvaro och sina 
levnadsvillkor. 
 
Tidigare dokumenterade erfarenheter som syftar till att öka valdeltagandet inom socialdemokratin 
i Stockholm har visat att valambassadörer fyller en viktig funktion som brobyggare mellan partiet 
och svårnådda väljargrupper. Samtidigt har världen vittnat om ett fenomenalt arbete som den 
demokratiska gräsrotsrörelsen bedrivit för att vinna val 2020. Det finns lärdomar från USA som vi 
kan dra nytta av i Sverige.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F5:1 att kongressen beslutar att tillsatta en arbetsgrupp bestående av representanter från 

olika arbetarkommuner i region Stockholm för att utreda och ta fram förslag på hur 
valdeltagandet skulle kunna ökas bland svårnådda grupper inför valet 2022

F5:2 att kongressen beslutar att tillsatta en arbetsgrupp bestående av representanter från 
olika arbetarkommuner i hela landet för att utreda och ta fram förslag på hur 
valdeltagandet skulle kunna ökas bland svårnådda grupper inför valet 2022

 
Isis Lindfeldt  
Sollentuna arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F6 
SKELLEFTEÅ ARBETAREKOMMUN  

Behovet av en modern syn på arbete 
Arbetarrörelsen har sedan sin tillkomst haft att hantera sin syn på arbetet genom 
 
olika samhällsparadigmer. I stort sett har vi hållit fast vid vår syn på arbete genom övergången 
från jordbrukssamhället till industrisamhället och så vidare till servicesamhället och nu inne i 
kommunikations samhället. Alla dessa samhällstyper har över tid blivit, att mera kortlivade och vi 
står nu inför en samhällstyp som vi inte ännu benämner, men vi vet att digitalisering,robotisering 
och artificiella intelligens kommer, att vara några av de bärande delarna av vad vi ser framför oss. 



5

10

15

20

25

30

35

40

30

Inom socialdemokratin har vi haft ett dualistiskt förhållningssätt till begreppet arbete. I samma 
mening som vi hävdar arbetets egenvärde (och samhällsvärde) t ex i formuleringar som ”Arbete åt 
alla” har vi samtidigt arbetat för kortare arbetstid (8 timmars arbetsdag och lägre pensionsålder). 
 
Man kan utveckla innehållet i begreppet arbete ytterligare. Med arbetet omvandlar vi naturen 
för att få mat för dagen, kläder, böcker, bilar, TV-apparater och bostäder. För att klara detta 
utvinner vi råvaror ur naturen, vi bearbetar och omvandlar dem. Det krävs även arbete för 
att ta hand om det uppväxande släktet, att vårda barn och gamla. Arbetet kan sägas bestå av 
produktion och reproduktion. Arbetet kan vara både betalt och oavlönat. Vara organiserat på en 
arbetsplats eller hemma. Offentligt eller privat. Ex vis vid övergången från jordbrukssamhället till 
industrisamhället flyttades allt mer av arbetet ut i ur hemmen och in i penningekonomin. Det 
blev lönearbete. Senare kom på motsvarade sätt en stor del av främst kvinnornas arbete i hemmet 
att flyttas ut till lönearbete. Med det blev lönearbetet successivt den främst källan till försörjning. 
 
Idéströmningar från Aristoteles via Luther, Weber och Marx har även präglat vår syn på 
arbetet sociala roll. Rätt och plikt är en del av historien och även känslan av samhörighet och 
utanförskap. Marx säger t ex att i det kapitalistiska samhället upphör arbetarens rätt att råda över 
sitt arbete och sig själv. Arbetet blir ett verktyg för att köpa sig värden på fritiden och tillfredsställa 
behov utanför arbetet. 
 
Oavsett vilken syn man väljer att lägga på arbetets roll och funktion så blir vår politik reaktiv i 
tider av förändring om vi inte kan inta en mera konsekvent och tydlig syn på arbetets värde. Vi får 
även beakta att vi inom kort kan förvänta oss att än fler arbeten kommer att ersättas av datorer, 3 
G kommunikation, AI styrda robotar etc. Redan nu har vi en arbetslöshet på 6-8 % under hela 
konjunktur cykeln. Bara för ett antal decennier kunde vi betrakta högst 3 % arbetslöshet som 
acceptabelt. D v s den s k jämviktsarbetslösheten som bestod av den tid det tog att byta arbete. 
Samtidigt som vi har mellan 4 – 500 000 arbetslösa säger sig arbetsgivarna behöva 100 000 
kvalificerade arbetare. Dessa arbeten ligger i främsta ledet för att ersättas av ny teknik men även 
många arbeten som vi idag ser som svåra att ersätta med ny teknik kommer inom kort att utföras 
med hjälp av ny teknik. 
 
Vi står alltså inför en situation där behovet av arbetskraft kommer att avta i snabb takt. Att i det 
läget hålla fast vid ”arbete åt alla” och ”alla som kan ska arbeta” blir snart omöjligt att hantera på 
ett seriöst sätt. Vi behöver definiera hur vi ska lösa den frågan. 
 
I sammanhanget ser vi även hur basen för beskattningen urholkas genom att 
rationaliseringsförlusten ska samhället betala med vinsterna tas om hand av den finansiella 
sektorn. Av BNP går ca 3 200 miljarder till löner. 1 800 utgör vinst varav 300 miljarder årligen 
går till finansiella sektorn och förklarar varför vår förmögenhetsutveckling är den mest ojämlika i 
OECD för närvarande. 
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Vad kan vi då göra för att möte det framtida samhället med en modern syn på arbete? Att utgå 
från vår syn på JÄMLIKHET borde utgöra en god grund för ett resonemang i frågan. För att 
komma vidare i ett sådant resonemang kan man välja olika utgångspunkter. Jag väljer här att luta 
mig mot ekonomins kretslopp och därmed anta en historiematerialistisk utgångspunkt. 
 
Vi får tänka på hur vi kan, med politiska medel, skapa rättvisa och jämlika förhållanden inom 
följande områden. 
 
A. PRODUKTIONENS UTFORMNING 
 
B.  FRODUKTIONSRESULTATETS FÖRDELNING MELLAN ARBETE OCH KAPITAL 

C.  PRODUKTIONSRESULTATETS FÖRDELNING MELLAN OFFENTLIG OCH 
PRIVAT KONSUMTION OCH INVESTERINGAR 

D.  VÄLFÄRDENS FINSIERING OCH MÖJLIGHETEN ATT FÖRDELA EFTER BEHOV 

Produktionens utformning
Möjligheterna att skapa nya arbeten i en omfattning som ger heltidsjobb (40 timmar per vecka 
normalt) kan uteslutas. Även med en lönesänkning d v s att fler delar på de jobb som finns 
kommer den totala ekonomin att minska i motsvarande omfattning och det blir i slutändan inte 
fler arbetstillfällen. Om fler går in i omfattande kompetensutvecklingsprojekt kommer det inte att 
skapa nya jobb men väl flytta om en del som har jobb idag till arbetslöshet. 
 
Vägen framåt måste sökas i en traditionell politik d v s en arbetstidsförkortning. 
 
Vi behöver se till att PRODUKTIONSINSATSEN fördelas mera RÄTTVIST och då krävs det 
att fler kan dela på den allt mindre mängd arbetstimmar som kommer att finnas rent generellt. 
Främst inom de sektorer där den nya tekniken behöver längre tid för etablering skapas då nya 
arbetstillfällen genom att fler kan dela på de arbeten som finns kvar. Lönerna ska inte sänkas utan 
sättas mera rättvist inte minst måste lönegapet mellan män och kvinnor slutas. 
 
Finansieringen kräver en annan fördelning av produktionsresultatet. 

Produktionsresultatets fördelning mellan arbete och kapital
I och med den tekniska utvecklingen har förutsättningarna för skattebaserna förändrats. 
Inkomstskatterna behöver ersättas med skatt på den nya tekniken d v s någon form av 
produktionsfaktorskatt. Den får utformas så att det inte blir möjligt att ta ut de vinstmedel som 
inte investeras i företagen, in i den finansiella sektorn för att undandra beskattning. 
Produktionens fördelning mellan privat och offentlig konsumtion/investeringar. 
För några decennier sedan utgjorde den offentliga konsumtionen och investeringarna ca 49 % av 
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BNP. Den delen har nu sjunkit till ca 43 % och därmed har staten, regionerna och kommunerna 
ca 300 miljarder mindre att skapa välfärd för än om vi inte haft den minskade skatteandelen. 
Dessa pengar bör återföras till vår gemensamma sektor så snart som möjligt. Välfärdens 
finansiering och fördelning efter behov. 
 
Med ett tillskott på ca 300 miljarder och därtill en breddad skattebas (även i form av bättre 
kapitalbeskattning på reala värden och mindre skatteavdrag för räntor mm) bör förutsättningarna 
för att möte de demografiska och andra utmaningar som väntar förbättras avsevärt. Systemen för 
fördelning av såväl de offentliga välfärdstjänsterna (de privata förutsätts försvinna) men främst 
transfereringar behöver ändras. Om vi ser till försäkringssystemen d v s främst sjukpenning, 
sjukersättning, pension, barnbidrag, bostadsbidrag, bostadstillägg och a-kassan bör nya 
framtidsanpassade system utformas. I grunden bör staten tillhandahålla bidrag fördelade på 
följande åldersgrupper. 0-20, 21-60 och 61-. Vi kan kalla dessa för barnbidrag, vuxenbidrag 
och äldrebidrag. Nivån kan diskuteras men varje åldersperiod bör man klara de grundläggande 
behoven enbart med dessa bidrag. 
 
För den som väljer att i åldersgruppen 21-60 utföra ett samhällsarbete utgår ett tillägg liksom för 
den som valt att försäkra sig i en a-kassa. För den från 60 år kan man ha rätt att arbeta men även 
att spara i ett system som ger tillägg till det grundläggande bidraget. 
 
Om vi ska förmå att hitta fram till en mera modern syn på arbetet och fördelningen av dess 
frukter behöver det ske i en översyn av våra program och valplattformar. 
 
Jag föreslår därför  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F6:1 att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att arbeta in dessa skisser i fortsatt arbete med 

översyn av partiprogrammet och andra policydokument
 
Hans-Erik Persson, Burträsk S-Förening  
Skellefteå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F7 
UMEÅ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 
 
Bättre representation för äldre 
I Sveriges riksdag är personer över 65 år kraftigt underrepresenterade. Av 349 ledamöter är 6 st 
över 65 år ca 2 %. Inom socialdemokratin är siffran 0. Om nu rikdagen varit representativ för 
andelen äldre skulle betydligt flera riksdagsledamöter vara över 65 år. I en representativ demokrati 
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är det rimligt att man i olika politiska organ på lokal, regional och nationell nivå uppnår en rimlig 
fördelning mellan olika åldersgrupper. I grunden är det också en viktig maktfråga i en fungerande 
demokrati. En orimligt låg representation undergräver i längden förtroendet och trovärdigheten 
för en fungerande demokratisk ordning. Det som händer i Sverige är att de äldre blir allt fler och 
representationen allt sämre, vilket bland annat visar sig i en sjunkande medelålder för de som 
sitter i riksdagen. Det är en ordning som inte går ihop. Att tro att en handfull riksdagsledamöter 
(ca 2 %) ska representera en stor del av Sveriges äldre befolkning faller på sin egen orimlighet. 
En baksida av sjunkande representation är också att förvärvad kunskap och livserfarenhet betyder 
allt mindre, vilket i grunden är ett feltänk. Det man vet från olika undersökningar är att en 
65-åring har större kunskap i samhällsfrågor än en 20-åring. Vilket är helt naturligt, eftersom 
man lär så länge man lever. I grunden förlorar de politiska partierna på en ordning där de äldre 
allt mer utesluts från de avgörande besluten om allt från sjukvårdsköer, kommunala och regional 
prioriteringar, pensioner, sjuk- och äldreomsorg, bostadspolitik mm. Tar man inte tillvara 
livserfarenhet, kunskap, utbildning osv blir det i praktiken beslut som tappar i legitimitet, vilket i 
sig är en stor fara för vår demokrati.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F7:1 att Socialdemokraterna ser över nuvarande regler för hur man utser förtroendevalda till 

olika politiska organ
F7:2 att representation i olika politiska organ på ett tydligare sätt ska vara i ungefärlig 

proportion till åldersfördelningen i samhället
 
Gamla Gardet  
Umeå arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F8 
VARBERGS ARBETAREKOMMUN  

Dags att starta en socialdemokratisk utvecklingsavdelning? 
I dokument G Framtidspartiet från Partikongressen 2017 läser jag inspirerat om att vi ska vara 
ett parti ”som ständigt utvecklar ny och slagkraftig politik” och som ”måste visa människor 
att vår politik kan förändra, från det nära till det globala”. Min fundering blir då om det finns 
något mer vi kan göra för att skapa en slagkraftig politik? Finns det något vi inte gör idag som 
vi skulle kunna addera för att stärka detta arbete? Det här är förstås svårt att svara på men en 
inspirationskälla kan vi hitta bland dagens framgångsrika tech-bolag. De borde ju veta en del 
om hur man utvecklar innovativa lösningar för framtiden – om än på en betydligt mindre 
värderingsstyrd arena, förstås. Vad hittar vi då där? Jo, i centrum av allt de gör finns ofta den så 
mytomspunna ”utvecklingsavdelningen”. En avdelning där man samlar de mest kompetenta, 
kreativa och visionära teknikerna, som sedan driver utvecklingen och förväntas leverera 
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användbara resultat. Ofta existerar också utvecklingsavdelningen utanför det direkt operativa 
ansvaret – för att inte tappa fokus eller tempo i jakten på framtidens lösningar. Frågan blir då om 
vi som politiskt parti kan lära av detta?  
 
Jo, kanske det:)!? Varför inte starta en egen utvecklingsavdelning inom partiet? En avdelning som 
ligger utanför det dagligpolitiska arbetet och som utvecklar nästa generations slagkraftiga politik. 
En sorts innovations-hub vars tydliga syfte är att ta fram genomgripande och effektiva reformer 
som tillsammans visar ”att vår politik kan förändra”. Vi jobbar förstås med detta redan idag via 
medlemsdialoger och andra bra initiativ, men som jag ser det har vi ofta svårt att ta oss hela vägen 
fram till mållinjen – till de genomgripande reformerna som människor verkligen tror på – även 
om vi ofta lyckas förstås. Men att vi har en utmaning här är inte svårt att förstå. Det är ju nära 
nog en omöjlig situation för de högst ansvariga i partiet att kombinera viktiga regeringsuppdrag 
med ett fokuserat och innovativt reformarbete.  
 
Drömmen med utvecklingsavdelningen vore att den svarar på frågor som: Vilka är de tre viktigast 
reformer vi vill göra inom skolan, äldreomsorgen eller på miljöområdet? Att den blir ett verktyg 
för att tydligare lyfta fram vår ”oförhandlade” politik – så som den skulle se ut om vi hade egen 
majoritet i riksdag, region eller i kommunen. En dedikerad avdelning som varje dag jobbar för att 
hitta vägen till framtidens hållbara och socialdemokratiska lösningar.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F8:1 att partiet startar en utvecklingsavdelning vars tydliga syfte är att stimulera och leverera 

framtidens socialdemokratiska reformer och lösningar
F8:2 att Styrelsen föreslår att Varbergs arbetarekommun bifaller motionen. 
 
Jonas Hjelte  
Varbergs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F9 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN  

En digital medlemsutbildning till alla medlemmar 
Under coronapandemin har vi märkt att digital folkbildning faktiskt fungerar och att många 
medlemmar oavsett ålder är duktiga på att delta i digitala forum. Vi har även märkt att många av 
våra utbildningar som brukar arrangeras på lokal fungerar fint att arrangera i digitala miljöer. Vi 
vet även att många medlemmar, främst nya men även medlemmar som varit med länge, saknar 
utbildningar och att många arbetarekommuner tyvärr inte har egna resurser att genomföra dessa.  
 
Vi tror därför på att partistyrelsens kansli skulle kunna ta fram en digital medlemsutbildning som 
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skulle kunna erbjudas alla medlemmar, denna utbildning skulle kunna köras regelbundet varje 
månad och gärna med någon medverkan från medlem i partistyrelsen som berättar grundläggande 
om partiet, vår organisation och annat som är viktigt för nya medlemmar men även för den som 
varit med en tid och kanske skulle behöva få en uppdatering.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F9:1 att partistyrelsen kansli tillsammans med ABF tar fram en digital medlemsutbildning 

som primärt inriktar sig till nya medlemmar men även är intressant för den som varit 
medlem längre

F9:2 att denna digitala medlemsutbildning går löpande, möjligen en gång varje månad och 
erbjuds alla medlemmar

 
Deltagarna i Folkbildareprogrammet, Genom Triangelns S- förening, som skickat motionen som 
egen.  
Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F10 
ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT 

En socialdemokrati med tydliga visioner och politik 
Vad vill vi med samhället? Hur ser vi på framtiden? Hur ska vi finansera den välfärd vi vill ha? 
Hur stora klyftor kan vi acceptera i samhället? Detta är några exempel på frågor vi borde ställa oss 
och resonera kring. 
 
I dagsläget har vi en högmajoritet i Sveriges riksdag och vi styr med stöd av L och C. 
 
I flera kommuner och regioner styr vi på liknande sätt. Detta kräver mycket pragmatism och att 
man klarar av att släppa på vissa hjärta frågor för att få ihop styret. Inte minst syns det på det så 
kallade Januariavtalet. 
 
Faran med detta är att partiet och dess ideologi hamnar i bakvatten. De som är ledande 
S-politiker måste försvara kompromisser. Våra medlemmar och sympatisörer blir villrådiga över 
vad partiet egentligen vill. 
Man kan tex. fråga sig om det är så smart att statsministern, som ska försvara januariavtalet, kan 
klara av, att som partiledare, vara klar och tydlig om vad partiet vill. 
 
Partistyrelsen bör ställa sig frågan om den ensidiga fokusering på att värva medlemmar är rätt i 
detta läget. 
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Att rekrytera nya medlemmar när partiet är otydlig, försiktigt och livrädd för varje svängning i 
opinionssiffrorna. Och våra förslag ofta är bleka kopior på andra partiers förslag. Börja istället 
arbetet med en stolt och tydligt framtidsvision som brett förankras och som sedan framför klart 
och tydligt. Då tror jag vi kan rekrytera massor med nya medlemmar.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F10:1 att partistyrelsen startar en ordentligt idé-debatt inom partiet, reformisternas arbete är ett 

bra exempel på försök att vitalisera debatten
F10:2 att det utses tunga talespersoner som får i uppgift att föra ut socialdemokratiska 

arbetspartiets åsikter
F10:3 att bifalla motionen
 
Peter Rosholm  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F11 
ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

En stark demokrati – i en ny tid 
Demokratin får aldrig tas för given. En stark och bland människor väl förankrad demokrati är en 
förutsättning för välfärd och jämlika levnadsvillkor. Inga diktaturer eller auktoritära regimer ha 
lyckats bygga och fördela välstånd på samma sätt som demokratiskt styrda nationer.  
 
Runt om i världen lyckas, trots detta, personer (alltid män) med maktambitioner att med enkla 
lösningar attrahera följare. Genom att ställa grupp mot grupp – vi mot dom – har ledare i 
Ungern, Polen, USA och många andra länder, inom ramen för en demokratisk författning lyckats 
vrida makten till sig själva och sitt parti. Genom att underminera viktiga samhällsinstitutioner 
som rättsväsende och fria medier elimineras de kontrollmekanismer som skulle granska 
maktutövningen. Genom nepotism och belöningar till lojala medlöpare befästs positioner och 
makten tar sig stora friheter på de breda folkgruppernas bekostnad. 
 
Den starke ledaren (alltid en man) lämnar inte makten frivilligt. Inte nog med att välfärd och 
jämlikhet urholkas under maktutövandet. Den kraft det tar att återupprätta ett demokratiskt 
styresskick är ofta en för folkflertalet plågsam process, inte sällan med inslag av våld och terror. 
 
Även i Sverige har vi grupper och partier som underminerar demokratins grundvalar. Påhopp på 
media och rättsväsendet anses legitimt. Vi och dom manifesteras i hat och hot mot invandrare, 
judar, HBTQ-personer och andra som definieras som minoriteter. 
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Dagens samhälle ser inte ut som för 50 år sedan då den senaste stora grundlagsreformen 
genomfördes. Globalisering, urbanisering och digitalisering har radikalt förändrat spelplanen för 
det demokratiska samtalet. Studiecirklar och medlemsmöten har ersatts av Facebookgrupper och 
Twitter. Att reagera och omedelbart agera är en politisk nödvändighet. Medborgarna accepterar 
inte att all makt, via allmänna val, lämnats till ”representativa” demokratiska församlingar. Man 
kräver att aktivt få vara en aktiv del av opinionsbildning och beslutsprocesser även mellan valen.  
 
De politiska partierna är fundamentala i den svenska demokratin. Det är partiernas roll att 
nominera och tillsätta förtroendevalda i de folkvalda församlingarna – riksdag, regioner och 
kommuner. I dessa får man sina mandat utifrån sin styrka i de allmänna valen. 

I dag är samtalet om demokratins villkor och spelregler allt för ofta flyttat till just dessa 
institutioner. Det finns demokratiutskott och andra vällovliga insatser.  
 
Men genom att demokratifrågorna har institutionaliserats tar de politiska partierna i dag inte sitt 
ansvar att 7/24/365 värna och utveckla de demokratiska plattformarna i samhället. Invånarnas 
legitima krav på delaktighet måste av partiet mötas med nya sätt ”leva demokratin”. 
 
Att utveckla och stärka demokratin måste åter bli en av socialdemokratins huvuduppgifter – allra 
helst i samarbete med partiorganisationerna i andra demokratiska partier.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F11:1 att partistyrelsen får i uppdrag att genom aktiva insatser i partiorganisationen utveckla och stärka 

den svenska demokratin
 
Wasa socialdemokratiska förening  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F12 
ALE ARBETAREKOMMUN  

Facklig politiskt utskott 
Sedan Socialdemokraterna bildades har samarbetet med fackförbunden inom LO varit starkt. Den 
facklig/politiska samverkan är en av partiets grundpelare och borgar för att Socialdemokraterna 
har den kunskap som behövs för att skapa politik för alla i vårt samhälle, för de som utgör 
grunden i det svenska samhället, arbetarna. Denna möjlighet är unik. Trots det är det idag 
många av Socialdemokraternas partidistrikt som väljer att inte ha facklig-politiska utskott. Det 
officiella organ som möjliggör att representanter för fackförbunden kan möta representanter för 
Socialdemokraterna och diskutera gemensam politik. Många partidistrikt har fackliga ledare 
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i sin styrelse eller i rådgivande organ, vilket naturligtvis är bra. Ofta är det dock så att dessa är 
aktiva politiker med rötterna i fackföreningen MEN utan egentligt mandat från fackförbunden 
själva. Ska vårt parti verkligen få till en stimulerande och dynamisk facklig/politisk samverkan 
även på lokal nivå så behöver det vara förbundsavdelningarna som diskuterar med distrikten om 
gemensam politik och ställningstaganden.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F12:1 att varje partidistrikt skall ha ett facklig/politiskt utskott
F12:2 att nomineringar till det facklig/politiska utskottet ska komma från förbundsavdelningarna
F12:3 att de som nomineras skall vara medlemmar i det Socialdemokratiska partiet
 
Lena Dahlqvist  
Ale arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F13 
STENUNGSUNDS ARBETAREKOMMUN  

Facklig /politiskt utskott
Sedan Socialdemokraterna bildades har samarbetet med fackförbunden inom LO varit starkt. Den 
facklig/politiska samverkan är en av partiets grundpelare och borgar för att Socialdemokraterna 
har den kunskap som behövs för att skapa politik för alla i vårt samhälle, för de som utgör 
grunden i det svenska samhället, arbetarna. Denna möjlighet är unik. Trots det är det idag 
många av Socialdemokraternas partidistrikt som väljer att inte ha facklig-politiska utskott. Det 
officiella organ som möjliggör att representanter för fackförbunden kan möta representanter för 
Socialdemokraterna och diskutera gemensam politik. Många partidistrikt har fackliga ledare 
i sin styrelse eller i rådgivande organ, vilket naturligtvis är bra. Ofta är det dock så att dessa är 
aktiva politiker med rötterna i fackföreningen MEN utan egentligt mandat från fackförbunden 
själva. Ska vårt parti verkligen få till en stimulerande och dynamisk facklig/politisk samverkan 
även på lokal nivå så behöver det vara förbundsavdelningarna som diskuterar med distrikten om 
gemensam politik och ställningstaganden.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F13:1 att varje partidistrikt skall ha ett facklig/politiskt utskott
F13:2 att nomineringar till det facklig/politiska utskottet ska komma från förbundsavdelningarna
F13:3 att de som nomineras skall vara medlemmar i det Socialdemokratiska partiet
 
Christine Marttila  
Stenungsunds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 
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MOTION F14 
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Fackligt medlemskap för att representera (S) 
Den facklig-politiska samverkan är något som gynnat oss i över ett decennium. Det är tack vare 
ett gott samarbete som vi lyckats ha en bra och framgångsrik fackföreningsrörelse som inte finner 
någon likvärdig utanför Skandinavien. Det är också genom samarbetet som partiet har varit den 
dominerande kraften i svensk politik i nästan ett sekel.  
 
Idag är det endast var femte partimedlem som är medlem i ett fackförbund inom LO-kollektivet. 
På andra sidan märker vi att det inte längre är en majoritet av de fackliga medlemmarna som 
röstar på Socialdemokraterna i allmänna val.  
 
För att vända på trenden och se till att den facklig-politiska samverkan återigen blir drivande 
behöver vi se till att de som representerar vårt parti också har ett fackligt medlemskap.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F14:1 att alla löntagare som kandiderar för socialdemokraterna till politiska uppdrag ska ha ett 

fackligt medlemskap
 
Fackliga utskottet i Norrköping  
Norrköpings arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F15 
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 
 
Fackligt medlemskap för att representera (S) 
Den facklig-politiska samverkan är något som gynnat oss i över ett decennium. Det är tack vare 
ett gott samarbete som vi lyckats ha en bra och framgångsrik fackföreningsrörelse som inte finner 
någon likvärdig utanför Skandinavien. Det är också genom samarbetet som partiet har varit den 
dominerande kraften i svensk politik i nästan ett sekel.  
 
Idag är det endast var femte partimedlem som är medlem i ett fackförbund inom LO-kollektivet. 
På andra sidan märker vi att det inte längre är en majoritet av de fackliga medlemmarna som 
röstar på Socialdemokraterna i allmänna val.  
 
För att vända på trenden och se till att den facklig-politiska samverkan återigen blir drivande 
behöver vi se till att de som representerar vårt parti också har ett fackligt medlemskap.  
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Vid tidigare behandling av ämnet har förslaget avslagits med hänvisning till att stadgarna 
motsäger sig att ett krav på fackligt medlemskap för att kunna erhålla ett uppdrag. Då behöver vi 
ändra stadgarna så att de kan tillåta detta krav.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F15:1 att alla löntagare som kandiderar för socialdemokraterna till politiska uppdrag ska ha ett 

fackligt medlemskap
F15:2 att partiets stadgar ändras så att fackligt medlemskap kan ställas som krav på 

förtroendevalda
 
Fackliga utskottet i Norrköping  
Norrköpings arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F16 
NORRKÖPINGS ARBETAREKOMMUN 

Fackligt medlemskap för att representera (S) 
Den facklig-politiska samverkan är något som gynnat oss i över ett decennium. Det är tack vare 
ett gott samarbete som vi lyckats ha en bra och framgångsrik fackföreningsrörelse som inte finner 
någon likvärdig utanför Skandinavien. Det är också genom samarbetet som partiet har varit den 
dominerande kraften i svensk politik i nästan ett sekel.  
Idag är det endast var femte partimedlem som är medlem i ett fackförbund inom LO-kollektivet. 
På andra sidan märker vi att det inte längre är en majoritet av de fackliga medlemmarna som 
röstar på Socialdemokraterna i allmänna val.  
 
För att vända på trenden och se till att den facklig-politiska samverkan återigen blir drivande 
behöver vi se till att de som representerar vårt parti också har ett fackligt medlemskap.  
 
Vid tidigare behandling av ämnet har förslaget avslagits med hänvisning till att stadgarna 
motsäger sig att ett krav på fackligt medlemskap för att kunna erhålla ett uppdrag. Då behöver vi 
ändra stadgarna så att de kan tillåta detta krav.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F16:1 att Socialdemokraterna uppmanar förtroendevalda och löntagarmedlemmar att vara med 

i ett fackförbund
 
Fackliga utskottet i Norrköping  
Norrköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F17 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN 
 
Fler folkbildare och mer folkbildning för en vital arbetarrörelse 
Vi lever i en demokrati som bygger på decennier av folkbildning och föreningsverksamhet. 
Många har engagerat sig inom folkbildningen och gått eller genomfört en studiecirkel, läst en 
bok tillsammans med vänner i en bokcirkel eller förändrat sin framtid genom att komplettera sin 
utbildning på en folkhögskola.  
 
Men nu är folkbildningen hotad och vi socialdemokrater behöver verkar för att stärka den såväl 
inom partiet som ute i samhället.  
 
Vi borde därför fortbilda fler folkbildare internt inom partiet, dessa folkbildare kommer att kunna 
starta mer folkbildning inom arbetarrörelsen och stärka de band som vi har mellan ABF, LO och 
partiet.  
 
Malmö arbetarekommun startade tillsammans med ABF och SSU en medlemsutbildning 
som kallas “Folkbildarprogrammet” och vars syfte var just att få fram nya folkbildare som kan 
stärka arbetarrörelsens folkbildning. Detta program har pågått under 2020 och 2021 och skulle 
kunna stå som modell för hur andra arbetarekommuner och distrikt skulle kunna vitalisera 
folkbildningen.  
Partikongressen föreslås besluta: 
F17:1 att socialdemokratiska partistyrelsen verkar för att varje partidistrikt ska starta ett 

folkbildareprogram tillsammans med ABF och LO
F17:2 att socialdemokratiska partistyrelsen utreder tillsammans med ABF hur vi tillsammans 

kan stärka folkbildningen och dess förutsättningar ute i samhället
 
Deltagarna i folkbildareprogrammet, Triangelns S-förening skickar motionen som egen.  
Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F18 
ULRICEHAMNS ARBETAREKOMMUN 
 
Fler påverkansmöjligheter 
Vi har en känsla av att lobbyister i olika former är väldigt aktiva i sina försök att påverka våra 
riksdagsledamöter. Hur balanserar vi detta? 
 
Att skriva en motion är väl ur demokratisk synpunkt ett viktigt sätt att försöka påverka politiken, 
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men det är ett mycket långsamt sätt och vår uppfattning är att intresset för motionsskrivande har 
avtagit.  
 
Vi tror att vi måste finna kompletterande sätt. Ett sådant kan vara att centralt ha någon form 
av ”synpunktsbank” inom olika ämnesområden dit intresserade medlemmar kan skicka sina 
synpunkter. Detta kan leda till att dialog uppstår mellan berörda och som i sin tur kan leda till att 
fler aspekter beaktas och därmed leda till att bättre beslut fattas.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F18:1 att man inom partiet inrättar någon form av ”synpunktsbank” inom olika 

ämnesområden så att partimedlemmarna fortlöpande kan ha synpunkter på politiken
 
Stig Persson, Inger Persson  
Ulricehamns arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F19 
STOCKHOLMS LÄNS PARTIDISTRIKT
 
Folkrörelsen och demokratin 
Vi socialdemokrater har alltid bejakat förändring, utveckling och människors möjlighet att 
gemensamt skapa ett gott samhälle. Kraften till förändring uppstår när människor möts och 
får bryta argument och utveckla idéer. Fri och öppen dialog är helt avgörande, liksom frihet 
att organisera sig, frihet att yttra sig och frihet att vara medlem eller låta blir att vara det. Vårt 
samhällsbygge grundar sig på en tilltro till medborgarnas engagemang och respekt för deras 
självständiga förmåga till organisering. Vi vill att människor deltar i samhället och bidrar till 
demokratin. Ett starkt och levande civilsamhälle ger demokratin styrka.  
 
Folkrörelserna och det civila samhället har varit aktiva i uppbyggnaden av den svenska 
modellen och ska fortsätta vara det i modellens framtida förändring och utveckling. En stark 
fackföreningsrörelse är avgörande för vår arbetsmarknadsmodell där starka parter förhandlar och 
samverkar i ett konfliktparternskap.  
 
Folkrörelser har en central roll i att visa på sociala problem och skapa gemensamma lösningar på 
problemen. Flera av våra offentligt styrda och finansierade välfärdstjänster bygger på idéer och 
verksamheter startade av idéburna föreningar. Även i dagens samhälle lyfter folkrörelser fram 
brister i samhällsbygget och hittar nya lösningar. 
 
I folkrörelser möts olika åsikter och det finns demokratiska former för att enas om hur 
organisationen ska bedriva sin verksamhet och påverka samhället. Det ökar förståelsen för hur 
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samhället fungerar och för oliktänkande. Folkrörelsernas roll i att utveckla den svenska modellen 
ger modellen en folklig förankring och skapar tillit mellan medborgarna.  
 
Vi socialdemokrater vill stärka sammanhållningen och tilliten i samhället. Goda förutsättningar 
för folkrörelser och det civila samhället behövs för att lyckas med detta. Vår politik ska bidra till 
att människor kan organisera sig och idéburna organisationers möjlighet att utvecklas. Vi vill att 
alla ska kunna delta i det civila samhället. Kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet 
eller den egna plånbokens storlek ska inte avgöra möjligheten att samverka med andra. Unga ska 
kunna göra sina röster hörda och utveckla sina intressen oavsett deras föräldrars inkomst.  
 
Socialdemokratins starka övertygelse om behovet av ett starkt civilsamhälle behöver dock 
en förnyad politik men det behövs även en översyn av vårt eget parti som en folkrörelse. 
Civilsamhället och vårt parti står inför nya utmaningar såsom en förändrad syn på medlemskap, 
digitalisering, tilltagande marknadsliberalism och en alltmer polariserad samhällsdebatt. Tyvärr 
finns det många som, medvetet eller omedvetet, undergräver förtroendet för vårt demokratiska 
samhälle. Det är viktigt att vi tar detta på allvar och aktivt möter de företeelser i samhället som 
hotar vår demokrati och i förläggningen de demokratiska ideal som vårt samhälle är uppbyggd 
utifrån.  

Vi som ett folkrörelseparti har stort ansvar i att bemöta dessa utmaningar både genom 
förändringar i vår interna verksamhet och strukturer samt genom att presentera nya politiska 
förslag. Det krävs interna organisationsförändringar och utbildningssatsningar för att vi ska 
utvecklas som folkrörelseparti och det krävs nya politiska idéer och reformer för att stärka 
civilsamhället i stort och bidra till att utveckla den svenska modellen. 

Folkrörelsepolitiska programmet 
Det var med den övertygelsen som en motion lades fram till partikongressen 2015 från ett antal 
partidistrikt. Motionen som slutligen antogs av kongressen resulterade i att en arbetsgrupp 
tillsattes för att formulera ett nytt program för partiets folkrörelsepolitik. Arbetsgruppen bestod 
av representanter från partiet, facket och representanter från civilsamhället. Därtill intervjuades 
och bjöds bl.a. olika forskare, myndighetspersoner m.fl. in till gruppen för att ytterligare vidga 
gruppens kunskapsinhämtning.  
 
Arbetsgruppen presenterade sitt program för partistyrelsen i december 2017, som antog 
programmet, och nedan redovisas ett antal av de förslag som lades fram under de två stora 
huvudämnen: 

Stärka demokratin 
• Att engagemanget i folkrörelser och civilsamhället ska stärkas
•  Att kunskapen om civilsamhället ökar genom mer forskning, bättre statistikinsamling och 

kunskapsspridning
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•  Att Socialdemokraterna ska ha nära kontakt och utbyte med folkrörelser som människor väljer 
att organisera sig i

•  Värna civilsamhällets självständighet och rätt att organisera sig i de former som passar bäst.
•  Stödja idéburna organisationers arbete för en demokratisk digital värld utan näthat, hot och 

falska nyheter
•  Öka det generella stödet i offentliga bidrag till civilsamhällets organisationer för att uppnå en 

bra balans mellan generellt stöd och projektbidrag
•  Öka kunskapen om hur resurser till civilsamhället fördelas mellan kvinno- respektive 

mansdominerade organisationer, för att kunna arbeta för en jämställd fördelning
•  Ta tillvara den kunskap och erfarenhet om diskriminering och hur den kan bekämpas som finns 

i civilsamhället, till exempel i funkisrörelsen, ungdomsrörelsen, pensionärsrörelsen och hbtq-
rörelsen

Varken stat eller marknad - värna det civila samhällets särart 
•  Värna det ideella föreningslivets särart. Ideell föreningsverksamhet ska inte behöva anpassa sig 

efter regler utformade för kommersiell verksamhet
•  Utveckla lagstiftning och regelverk som är anpassade för idéburna utförare av offentligt 

finansierad välfärd, till exempel i upphandlingslagstiftning, valfrihetssystem och idéburet 
offentligt partnerskap, IOP

•  Stimulera tillväxten av civilsamhällets företagande genom att bland annat sprida goda exempel, 
stimulera utvecklingscentra för kooperativt ägande i alla kommuner, liknande Coompanions 
verksamheter i alla län och att myndigheter som Tillväxtverket, Vinnova och Almi 
fortsätter med det uppdrag de har fått av den socialdemokratiskt ledda regeringen att stödja 
civilsamhällets företagande

•  Undanröja hinder för tillväxt av civilsamhällets företagande och förenkla regler på liknande sätt 
som gjorts för småföretag

•  Främja hållbara marknader för sociala företag genom att skapa större efterfrågan för deras 
tjänster hos kommuner, landsting och myndigheter. Här ingår bland annat att utveckla 
kunskapshöjande insatser, upphandlingsstöd och spridning av goda exempel.

•  Stödja forskning och sprida kunskap om den sociala ekonomin 

Även om ett fåtal av dessa förslag har, sedan de antogs, berörts, saknas det ännu en tydlig riktlinje 
i partiets politik och organisatoriska arbete för hur vi kan stärkas som ett modernt folkrörelseparti 
med de tydliga politiska förlagen för ett starkt civilsamhälle.  

Socialdemokratin, en folkrörelse i en ny tid 
Det finns idag ett allvarligt hot mot den demokratiska modell, en utveckling som undergräver den 
samhällsgemenskap som våra folkrörelser i ett drygt sekel har byggt upp. En annan utmaning är 
det systemskifte som systematiskt genomförts under de senaste 20 - 30 åren för att ”marknadisera” 
sådana insatser som tidigare varit gemensamma genom främst våra kommuner och folkrörelser/
organisationer inom civilsamhället.  
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Privatiseringen av skolor, äldreomsorgen, sjukvården samt en rad andra ”mjuka” samhällssektorer 
bygger på att reducera medborgarskapets värde och göra oss alla till ”kunder” på olika nya 
”marknader”. Attackerna på det offentliga stödet till folkbildningen, liksom upphandling av 
kvinnojourernas verksamhet är två exempel som hänger direkt samman med detta systemskifte. I 
vissa regioner har denna utveckling gått längre än i andra regioner. Vi har en möjlighet att möta 
dessa utmaningar. Men det är bråttom. Om vi använder vår gemensamma kraft i våra folkrörelser 
så kan vi göra skillnad.  
 
Socialdemokratin måste återta positionen som den självklara folkrörelsen att samarbeta med 
och ha dialog med. Vårt partis förmåga att politikutveckla och att möta aktuella och framtida 
samhällsproblem ska attrahera innovativa lösningar och förslag från vår omvärld. Vi ska ta vara 
på kraften i vår rörelse och stärka befintliga nätverk och etablera nya, det är i kontakten med 
andra som vi stärks i våra politiska förslag, utvecklas som medlemsorganisation och hittar nya 
ambassadörer för våra idéer. Vårt samarbete med fackliga organisationer och folkbildningen, 
genom ABF, måste stärkas och nyttjas bättre och mer strategiskt.  
 
Vi behöver utveckla medlemsutbildningarna och alla medlemmars rätt till utbildning måste 
säkras. Som medlem bör man ha rätt till såväl grund- som vidareutbildning där man ständigt 
lär sig mer som medlem, både som förtroendevald i partiet och på offentliga uppdrag. 
Utbildningarnas innehåll bör ses över för att möta kunskaper, såväl politiska som organisatoriska, 
för att möta samtiden. Utbildningarna skall även stärka medlemmarnas självförtroende för att 
ta uppdrag utanför partiet och våra medlemmars kunskaper och erfarenheter skall efterfrågas av 
andra och därmed vara efterfrågade vid tillsättning av t.ex. styrelseplatser i andra organisationer 
och verksamheter.  
 
Vi ska hitta nya medlemmar på nya och gamla arenor. Den digitala verkligheten är redan här 
och den digitala omställningen måste påskyndas. Ett antal viktiga insatser har gjorts för att stärka 
oss som ett digitalt folkrörelseparti, men än kvarstår en genomgripande strategi som inkluderar 
partiet i alla led. Som parti måste vi ha en verksamhet som finns nära människors vardag både i 
kvarteret i storstaden, i stadsdelen i städer och i byarna i glesbygdskommunen. Vi måste kunna 
möta människors rädslor och framtidsförhoppningar i hela landet.  
 
Partiet bör ta initiativ till en folkrörelse-mobilisering för våra grundläggande ideal för att på så sätt 
påverka såväl opinionen som samhällsdebatten. Om vi gör det på ett modernt sätt, kombinerar 
det fysiska mötet med digitala insatser, kan vi gå i spetsen för en renässans för det gemensamma 
ansvarstagandet och ett samhälle som bygger på medskapande istället för att göra alla till kunder 
på olika marknader samt ett samhälle där de demokratiska värderingarna upprätthålls och 
utvecklas för att möta framtidens utmaningar.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
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F19:1 att partistyrelsen tar fram en strategi för att växla upp som en digital folkrörelse och att 
varje partidistrikt åläggs ett ansvar att ta fram en handlingsplan för att genomföra 
strategin 

F19:2 att partistyrelsen tar fram en uttalad och genomarbetad strategi för att stärka partiets 
relation till andra folkrörelser och civilsamhällsorganisationer samt lyfter fram vikten 
av detta arbete inför valrörelsen 2022

F19:3 att partistyrelsen under kommande år inleder ett arbete för att förbereda, samordna och 
genomföra en mobiliserande folkrörelsekampanj i syfte att lyfta fram föreningslivets 
betydelse och demokratins innebörd genom att motverka de växande motsättningarna 
i samhället samt stärka föreningsdrivna lösningar som alternativ till privatisering och 
offentligt finansierade marknader

F19:4 att Socialdemokraternas utbildningsinsatser stärks och uppdateras för att följa 
ovannämnda strategier

 
Stockholms läns partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F20 
UPPSALA ARBETAREKOMMUN 

Framtidspartiet 
Socialdemokraternas vikande opinionssiffror och Sverigedemokraternas tillväxt speglar en ökad 
pessimism i samhället. Enligt en studie utförd av SOM-institutet (2019) anser en majoritet av 
svenskarna, 54%, att utvecklingen i landet går åt fel håll. Framtidstron är därför låg. Coronakrisen 
har dock visat behovet av att stå bättre rustade inför framtiden och kommande kriser och hur 
viktig fortsatt forskning är för att vi ska övervinna samhällsutmaningar. Samtidigt har krisen 
ökat stödet för den socialdemokratiska samhällsmodellen med ett starkt samhälle som bas. Detta 
innebär stora möjligheter för klassisk socialdemokratisk politik. 
 
Socialdemokraterna har sedan en tid kallat sig för framtidspartiet. Detta återknyter till en stark 
socialdemokratisk tradition, där framtidsoptimism och tilltro till forskning och teknik gick hand 
i hand med reformer. Det fanns problem – men dessa kunde lösas med rationell politik. Därför 
måste budskapet bakom namnet Framtidspartiet måste göras starkare och mer begripligt för 
väljarna och vårt parti.  
 
Det finns därför ett behov att en visa en tydligare bild av framtidens samhälle och Hur 
Socialdemokraterna ska möta inte bara dagens utan morgondagens möjligheter och utmaningar, 
till exempel områden som teknikutveckling, automatisering, hållbarhet och framtida vårdbehov.  
 
Det betyder att brett identifiera samhällstrender och diskutera dem i ett strategiskt sammanhang. 
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Ett sådant arbete skulle ge folkrörelsen möjlighet att placera politiska beslut i ett sammanhang och 
verka för en önskad bättre framtid.  

Detta arbete skulle inspirera, skapa utrymme för idéutveckling, och bidra till mer optimism och 
framtidstro inom vårt parti, och sända en tydlig signal till väljarna att Socialdemokraterna är ett 
modernt framtidsparti med en tydlig och trovärdig bild av var vi vill att samhället ska utvecklas. 
Samtidigt skulle det vara en vitaliserande diskussion för vår folkrörelse runt om i landet där olika 
lokala politiska beslut kan  placeras i ett sammanhang. 
 
Socialdemokraternas samhällssyn och reformagenda måste utvecklas genom olika tider. Det finns 
Ingen ”en gång för alla” färdig socialdemokratiska politik. Reformismen måste utvecklas med 
samhällsförändringarna och speciellt i takt med de stora strukturomvandlingarna. Det är därför 
nödvändigt att utveckla reformförslag i avsteg i de trender och tendenser som kan ses i samhället  
 
För att återvinna väljarnas förtroende måste partiet förnya det som var arbetarrörelsens paradgren 
– en pragmatisk social ingenjörskonst som förenar forskning och sakkunskap med reformistisk 
proaktivitet. I en tidsålder av framtidspessimism måste Socialdemokraterna stå för tilltro på 
framtiden och att samhället har resurserna och kunskapen för att lösa utmaningarna. 
 
Utan tro på en bättre framtid - ingen reformism. Utan reformism ingen framtid.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F20:1 att Socialdemokraterna etablerar en Framtidskommission med ett tydligt mandat att 

analysera hur samhället bäst möter framtida utmaningar och att ta fram en politisk 
framtidsstrategi 

F20:2 att Socialdemokraterna etablerar ett kontinuerligt framtidsarbete i motionens anda i 
folkrörelseform i samverkan med olika arbetarekommuner och distrikt runt om i 
landet

F20:3 att Socialdemokraterna i samarbete med ABF utarbetar ett studiematerial kring viktiga 
framtidsfrågor

 
Tjänstemannaföreningen  
Uppsala arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F21 
MUNKEDALS ARBETAREKOMMUN 

Fördela partikansliets arbete över landet 
Folkrörelsearbetet från partistyrelsens kansli behöver bli mer tillgängligt även för små 
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arbetarekommuner ute i landet. Regeringen har valt att flytta ut myndigheter i landet för att 
staten ska vara närvarande överallt, samt skapa arbetstillfällen på fler platser i landet. Detsamma 
kan göras med vår egen partiorganisation som idag har hela kansliet centralt i Stockholm. Med 
dagens digitala möjligheter är ett utfört arbete inte längre lika beroende av geografisk plats. Därför 
skulle vissa tjänster exempelvis kunna utlysas som ortsoberoende eller stationeras till mindre 
enheter i landet. Förutom att ett partikansli utspritt i landet skulle ge en större närhet för fler 
arbetarekommuner och ge partikansliet större insyn i lokala förutsättningar, ger det också ett 
större utbud av kompetens när partiet rekryterar.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F21:1 att Socialdemokraterna gör en organisationsöversyn för att på ett mer effektivt sätt kunna 

stötta upp ute i landet och på ett bättre sätt kunna tillvarata partiets resurser
F21:2 att Socialdemokraterna decentraliserar lämpliga delar av partistyrelsens kansli
 
Liza Kettil, Regina Johansson  
Munkedals arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F22 
UMEÅ ARBETAREKOMMUN 

Förändra systemet för betalning av medlemsavgifter 
Socialdemokraterna har de senaste åren förändrat systemet för inbetalning av medlemsavgifter. 
Tidigare kom fakturan tidigt på året och nu får medlemmarna den vid olika tidpunkter under 
året.  
 
Anledning till att rutinerna gjordes om var enligt uppgift för att få en jämnare flöde i 
administrationen av medlemsavgifterna hos partiet centralt. Men det har resulterat i att 
administrationen flyttat till de socialdemokratiska föreningarna. Var det verkligen en bra effekt 
och har detta verkligen förenklat medlemshanteringen för föreningarna kan man fråga sig.  
 
När alla medlemmar har olika inbetalningsdatum så ökar administrationen hos föreningarna att 
hela tiden under året vara standby och ringa om medlemsavgiften. Istället för att detta är förlagt 
till vissa tidpunkter under året som ser lika ut i hela partiorganisationen.  
 
För enskilda medlemmar innebär systemet vidare att det inte är helt lätt att veta när det är dags att 
betala sin medlemsavgift. Det skiljer för alla medlemmar i föreningarna och åtskilliga missar att 
göra sin inbetalning vilket resulterar i mer administration. Arbetarekommunerna har vidare i olika 
grad lyckats anpassa sig till denna ordning.   
 
Som nämnas kan att SSU och studentförbundet valt en annan modell där återvärvning sker 
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årligen till låg medlemsavgift. Detta system har fördelen att basorganisationen kan hantera 
värvningen samlat och minskar administrationen.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F22:1 att medlemssystemet förändras så att alla medlemmar får sin faktura samtidigt under året
 
Andreas Lundgren  
Umeå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F23 
SOTENÄS ARBETAREKOMMUN  

Gå medlemsutbildning om du ska vara förtroendevald för Socialdemokraterna 
Idag finns inget tvång att de som tar ett uppdrag i Socialdemokraterna ska ha deltagit i någon som 
helst partiutbildning. Men som förtroendevald för partiet är det viktigt att våra företrädare vet 
vår värdegrund, historia och hur vi arbetar. Som företrädare får du inte bara mer kunskap, du blir 
också säkrare i ditt uppdrag och vilar säkert i vår socialdemokratiska ideologi när beslut ska tas.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F23:1 att man i kandidatförsäkran också förbehåller sig att gå partiets medlemsutbildning 

innan uppdraget träder i kraft inför ett val
F23:2 att man avsäger sitt uppdrag om man inte fullföljer sitt åtagande
 
Therése Mancini  
Sotenäs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F24 
BOLLEBYGDS ARBETAREKOMMUN  

Gör Rosen som en app 
Rosen är en mycket bra sida med relevant och bra information. För att underlätta användandet av Rosen 
föreslår jag att man gör denna som app då de flesta politiker använder surfplatta/ipad och telefon.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F24:1 att göra rosen som app

Lars-Erik Olsson  
Bollebygds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F25 
LANDSKRONA ARBETAREKOMMUN 

Har vi råd att överleva, eller är vi dömda till undergång på grund av penningbrist? 
Okunskap och fördomar dominerar den ekonomiska debatten. Även i vårt eget parti är 
kunskapsnivån oroväckande låg. Ett ytterst litet fåtal av våra riksdagsmän förstår skillnaden mellan 
en hushållsbudget och en statsbudget, eller hur och av vilka pengar skapas. Tyvärr har vi som land 
sedan länge fört en extremt nyliberal politik, som är utformad för att gynna den lilla ekonomiska 
elit som i praktiken styr över våra liv och levnadsvillkor.  
 
Uppenbara tankefel, dominerar vårt tänkande och handlande: 
 
• Det finns ingen skillnad mellan en statsbudget och en hushålls- eller företagsbudget. 
 
• Vi har inte råd med mer välfärd, knappast ens den vi har. 
 
• Det är alltid mycket farligt att ha en statsskuld. 
 
• Att staten går med överskott betyder att den för en klok ekonomi. 
 
• Pengar är som vilken vara som helst, företrädesvis guld. 
 
• Vem som tillverkar pengarna har ingen som helst betydelse.  
 
• Skatter finansierar statens verksamhet. 
 
Allt detta förefaller alldeles självklart för de allra flesta idag, lika självklart som det var för 
medeltidens människor att Jorden var platt. Att tänka om, att lära sig hur det verkligen förhåller 
sig, väcker motstånd och obehag. Men som parti måste vi veta tillräckligt mycket för att kunna 
ta en nödvändig debatt mot de krafter som vill begränsa välfärden och minska den demokratiska 
makten till förmån för den ekonomiska. Mycket skickligt har de under lång tid utnyttjat vår 
okunskap. Alldeles för länge har vi utan att förstå bättre, låtit pengar hamna där de alls inte 
behövs. Vi måste helt enkelt förstå tillräckligt mycket för att kunna avslöja rena faktafel. Andra 
länder är i full färd med denna omprövning. Vi är redan på efterkälken.  
 
Faktum är att statens ekonomi inte har några som helst likheter med ekonomin för ett hushåll 
eller ett privat företag. När en stat försöker hantera sin budget på samma sätt som ett hushåll 
avstår den från att göra bruk av sin möjlighet att på allvar förbättra sina medborgares liv på det 
sätt en suverän valuta tillåter. Statens budgetunderskott gör inte kommande generationer fattigare, 
inte heller gör ett överskott dem rikare. Statens underskott är folkets överskott. När staten går 
med vinst och betalar av sin skuld, makulerar den i praktiken folkets pengar.  
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Vi behöver inte de förmögnas pengar eller skatteintäkter över huvud taget för att finansiera 
staten. Statens finanser kräver varken skatter eller lån till allt som kan betalas med den egna 
valutan. Staten kan spendera pengar utan lån och utan skatter. Pengarna kommer först, skatter 
sedan. Jämför med en privatbank, som ur tomma intet skapar pengar i samma ögonblick den 
beviljar ett lån. Pengar som sedan försvinner när lånet betalas tillbaka. Staten är i åtnjutande av 
den bästa säkerhet som över huvud taget finns. Vi har tyvärr lärt oss att tänka baklänges. Det 
är inte staten som behöver våra pengar, det är vi som behöver statens. I själva verket är detta 
klassisk nationalekonomi med utgångspunkt i Adam Smith och Maynard Keynes. Antropologer, 
sociologer och filosofer har från sina perspektiv insett samma sak för länge sedan.  
 
Skatter är till för att legitimera statens valuta samt för att förhindra att för stora klyftor uppstår. 
Dagens alltmer extrema koncentration av förmögenheter utgör ett hot mot såväl demokratin som 
ekonomins funktion. 
 
Modern nationalekonomi har mer noggrant än någonsin tidigare studerat inflation. Det finns 
naturligtvis gränser för hur mycket pengar/krediter staten kan ge ut. Är alla sysselsatta, all kunskap 
och alla resurser tagna i anspråk, är det naturligtvis farligt att öka penningmängden ytterligare. 
Finns det för mycket pengar i omlopp, behöver staten makulera en del av dem, vilket sker genom 
att öka skatterna, företrädesvis för dem som har för mycket pengar och se till att statens budget 
går med överskott. Det där som kallas för att samla i ladorna är alltså i praktiken, för statens del 
att makulera pengar. Det gör oss inte rikare, tvärtom. Det är svårt att tänka om. Verkligheten är 
inte alls den vi fått lära oss. 
 
I praktiken innebär kravet på budgetbalans och att staten ska gå med överskott över 
konjunkturcykeln, att resurser alltid kommer att saknas för en välfärd värd namnet och för 
nödvändiga framtida investeringar. Detta leder bland annat till att vi inte tror att vi har råd att ge 
alla våra barn den utbildning som är nödvändig för att de ska kunna ta till vara sin begåvning och 
bli framtida resurser i vårt samhälle, samt att vi inte heller tror att vi har pengar för att ta itu med 
klimatproblemen. Vi resonerar som om det skulle saknas pengar för att vi ska kunna överleva.  
 
En verkligt ansvarsfull budgetpolitik handlar om att rätt utnyttja våra reella resurser, som inte är 
siffror, utan tillgångar som jordar, skogar, övriga naturtillgångar, teknik, anläggningar, maskiner, 
infrastruktur och framför allt kunnig arbetskraft och ett allmänt välutbildat folk som förmår 
tänka och agera klokt på alla plan.  
 
Eftersom statsskuld är ett laddat ord som i det här sammanhanget leder till förvirring och 
obefogad ångest, dessutom saknar all anknytning till privata skulder, borde vi i stället mer korrekt 
benämna den som en del av vår penningmängd.  
 
Vi slutar med att påminna om Ernst Wigforss legendariska fråga: ”Har vi råd att arbeta?” Samt 
med den inte lika progressive chefen för Federal Reserve Alan Greenspans svar på frågan om inte 
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hela pensionssystemet var för osäkert och behövde privatiseras: ”Ingenting hindrar staten från att 
skapa och betala ut exakt så mycket pengar som den själv vill.”  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F25:1 att vårt parti omedelbart tar initiativ till en stor utbildningsinsats i form av studiecirklar, 

artiklar, debatter, med mera i ämnet modern nationalekonomi (Modern Money 
Theory)

F25:2 att vårt parti i framtida förhandlingar med andra partier sätter alla krafter till för att rensa 
statsbudgeten från inslag som går tvärt emot socialdemokratisk politik

 
Eva Isaksson-Ståhl , Bo Gunnehill , Anders Sjögren  
Landskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F26 
GÖTEBORGSOMRÅDETS PARTIDISTRIKT  

Hot och hat mot förtroendevalda 
Vi ser idag ett ökat antal anmälningar om hot och hat mot politiskt aktiva. Arbetet med att 
förebygga våld och hot om våld mot förtroendevalda måste ske systematiskt och som största 
politiska parti måste Socialdemokraterna ta ett ansvar så att både medlemmar, förtroendevalda 
och deras familjer står väl rustade inför ett politiskt uppdrag och för de olika politiska aktiviteter 
som genomförs, speciellt utåtriktade i samband med val. Det är av största vikt att medlemmarna 
i vårt parti känner sig trygga och säkra och detta är centralt för att demokratin ska fungera. Det 
finns dock behov av att i fastställa riktlinjer för det arbetet, vilket stöd som finns och vart en utsatt 
medlem eller förtroendevald kan vända sig. 
 
Våld och hot om våld som riktas mot medlemmar, förtroendevalda och deras familjer innebär 
ett allvarligt hot mot demokratin och den demokratiska beslutsprocessen. Detta kan leda till att 
politiker tvekar inför ett beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag eller 
väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Medlemmar och förtroendevalda inom partiet 
kan exponeras i media, vilket ytterligare ökar risken för hot, trakasserier eller angrepp.  
 
I Brottsföreggande rådets senaste undersökning kan man läsa att så mycket som var tredje 
förtroendevald utsattes för någon form av hot under valåret 2018. Det är vanligt med upprepad 
utsatthet; 84 procent av dem som utsattes under 2018 uppgav att det hände mer än en gång. Det 
vanligaste är att de förtroendevalda utsätts för olika former av hot och trakasserier, ofta via sociala 
medier, men även muntligen via direktkontakt, telefon eller e-post. Förtroendevalda som var mer 
aktiva på internet och i sociala medier eller mer omtalade i medier uppger oftare att de utsatts.  
 



5

10

15

20

25

30

35

40

53

Den 1 januari 2020 skärptes straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess 
anhöriga i kommuner och regioner. Det gäller förtroendeuppdrag i stat, kommun, region. Men 
många förtroendevalda känner sig ensamma i situationen och alla vet inte vad de ska göra. Här 
måste Socialdemokraterna vara ett stöd och hjälpa till.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F26:1 att alla partidistrikt utser en kontaktperson som förmedlar information och ger stöd när 

en medlem eller arbetarkommun blir utsatt för någon form av hot och våld
F26:2 att det centralt tas fram en rutin som innehåller en checklista och handlingsplan i hur 

den utsatta medlemmen eller arbetarkommunen bör agera om man blir utsatt för 
någon form av hot och våld

F26:3 att alla arbetarkommuner och partidistrikt kontinuerligt erbjuds utbildning av 
partiet i ämnet hot och våld mot förtroendevalda för att hjälpa medlemmar och 
förtroendevalda att stå bättre rustade inför uppdraget

 
Göteborgsområdets partidistrikts styrelse  
Göteborgsområdets partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F27 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Håll isär nomineringsgruppen och partiet i kyrkopolitiken 
Socialdemokraterna är ett av de två partier i Malmö som fortfarande ställer upp i kyrkovalet, det 
andra är Sverigedemokraterna. En vanlig kritik mot oss i samband med kyrkovalet är att partier 
inte borde ställa upp överhuvudtaget. Vårt svar är att medlemmar i Svenska kyrkan som också är 
socialdemokrater måste få lov att organisera sig i kyrkan.  
 
Det argumentet bygger på att vi håller isär den grupp socialdemokrater som också är medlemmar 
i kyrkan, och de socialdemokrater som inte är det. I praktiken gör vi inte det idag.  
 
Konsekvensen är att vi möjliggör för personer som inte är medlemmar i kyrkan att utöva 
inflytande över kyrkan: partiets nomineringsgrupp för politiska val nominerar till våra kyrkolistor, 
det kyrkopolitiska programmet går ut på remiss till våra partiföreningar.  
 
Svenska kyrkan är en demokratisk folkrörelse liksom vi, och i praktiken sedan 20 år tillbaka en 
frikyrka bland andra, om än med en särskild ställning. Som demokratisk folkrörelse ska den 
givetvis styras av förtroendevalda medlemmar. Vårt partis struktur för kyrkopolitiken, där makten 
inte är förbehållen medlemmar i kyrkan, undergräver en grundläggande föreningsdemokratisk 
princip.  
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Strukturen är en invand praxis, och den ger nomineringsgruppen en styrka som den annars 
inte skulle ha. Men traditionen och makten är i sig inga godtagbara argument för en struktur 
om den samtidigt är demokratiskt ohederlig. Det är givetvis också möjligt för partiet att stötta 
nomineringsgruppen ekonomiskt även med en struktur där bara socialdemokrater som också är 
medlemmar i kyrkan har inflytande. 
 
Ibland hörs resonemang om att det är bra att ”vi” finns med i kyrkan för att hålla koll på ”dem”, 
och även om det inte är ett vanligt förhållningssätt borde det vara en demokratisk varningsklocka. 
Motiven för att låta sig nomineras kan ingen kontrollera, men ovanstående hållning är självklart 
illojal mot kyrkan som folkrörelse, och när den kan uttryckas utan mothugg i våra egna led är 
något fel. I praktiken löper vi risk att vara en folkrörelse som verkar för att ”få in en fot” i en 
annan folkrörelse, med förtroendevalda i kyrkan vars främsta lojalitet inte är kyrkan utan partiet.  
 
Vi socialdemokrater är med rätta stolta över den roll vi spelade och spelar i att bygga demokratin 
i vårt land, och vår kyrkopolitiska struktur, där vi inte skiljer nomineringsgruppen och partiet, 
urholkar Svenska kyrkans demokrati och borde vara under vår värdighet.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F27:1 att partikongressen ska ge partistyrelsen i uppdrag att skapa strukturer för att tillse 

att inflytandet över den socialdemokratiska kyrkopolitiken är förbehållet de 
socialdemokrater som också är medlemmar i Svenska kyrkan

 
Mats Tängermark. Triangelns S-förening har skickat motionen som egen.  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F28 
MÖLNDALS ARBETAREKOMMUN  

Inför vegetarisk norm för partiets verksamheter 
Inför vegetarisk norm för partiets verksamheter 
 
Mat har länge varit ett hett ämne i klimatdebatten. Vad är egentligen den bästa maten för miljön 
och för hälsan? Bör vi sluta äta kött helt eller bara minska på konsumtionen? Köttproduktionen 
står idag för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. I valet och kvalet mellan 
olika köttalternativ kan köttets koldioxidutsläpp(ekvivalenter) vara ett bra mått att använda. 
Livsmedelsverkets beräkningar visar att: 
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Köttslag  Mängd  CO2e utsläpp 
Nötkött  1 kg  ca 23 – 39 kg 
Griskött  1 kg   ca 5 – 8 kg 
Kyckling  1 kg   ca 2 – 3 kg 
 
Den logiska slutsatsen är därför att äta vegetariskt, då odlingen av växter är koldioxidsnålare än 
hållandet av djur. Ett vanligt motargument är att mycket vegetarisk mat transporteras långa vägar 
innan det når våra mataffärer här i Sverige. Detta är delvis sant, men dessa utsläpp väger inte på 
långa vägar lika mycket som produktionen av köttprodukter. Utöver detta är vegetariska alternativ 
ofta billigare att köpa in. Med detta sagt menar jag inte att all köttproduktion på denna jord ska 
försvinna och att alla ska sluta äta kött. Att ha betesmarker med boskap är viktigt för den lokala 
miljön och bidrar till ökad biologisk mångfald samt öppen natur. Planeten skulle däremot tjäna 
på att vi åt betydligt mindre kött.  
 
I den socialdemokratiska ledarskapsidén, vår idé, står det att vi ska vara våra värderingar nära och 
leva som vi lär. Detta betyder att om vi vill visa oss kraftiga på klimatområdet måste vi också göra 
kraftansträngningar som bekräftar våra politiska idéer. Vad du gör hemma bakom dina väggar är 
inget som någon förutom du själv kan bestämma, men när det gäller partiverksamhet så handlar 
det om oss medlemmar och om att vi bedriver en verksamhet som ska förbättra Sverige och 
världen. Detta innebär att vi måste ge upp vissa bekvämligheter som att äta kött till varje måltid. 
När partiet anordnar verksamhet och träffar blir vi bjudna på mat och äter då det som bjuds (med 
undantag för specialkost). Det som serveras blir därför normen för vad alla äter. Att inte alla kan 
eller vill äta kött är rimligt, att neka en vegetarisk rätt är däremot sällsynt. Alla kan äta vegetarisk! 
Vi måste följa våra värderingar och visa ledarskap för att kunna lämna över en god jord till 
nästkommande generationer.   
 
Med ovanstående motivering yrkar jag på:  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F28:1 att alla aktiviteter där partiförbundet nationellt står som värd ska styras av vegetarisk 

norm
F28:2 att aktiviteter där partiförbundet nationellt står som medvärd ska styras av vegetarisk 

norm
 
Jacob Wihlborg  
Mölndals arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 
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MOTION F29 
VÄSTERÅS ARBETAREKOMMUN  

Internationalen behöver en ny text 
Många socialdemokrater med mig har svårt att sjunga med i allt som sägs i Internationalen. 
Texten var sann för sin tid och signalerade en kamp som då var nödvändig. Nu känns 
kampsångens text som en spegel av gången tid.  
 
Så mycket har hänt sedan sången skrevs 1871 och publicerades 1887.  
 
Världen är idag global på ett sätt som ingen kunde förutse för 150 år sedan. Även om orättvisor 
fortfarande består är det i vårt land på en annan nivå.  
 
Idag är de globala orättvisorna ett hot mot människors överlevnad. Orättvisorna skapar 
internationella spänningar som utgör hot att skapa både lokala och internationella konflikter.  
 
För ett antal år sedan skrev vissångaren Thomas Boström en text till Nya Internationalen som 
stämmer med den värld vi möter idag och det vi vill föra en kamp för att uppnå.  
 
Texten lyder: 
 
Nya Internationalen 
 
En kamp har burit genom åren, 
En jord har fött och föder än, 
Ett fredens hopp som läker såren 
Och ger närhet, kamrat och vän. 
För vår jord, vårt hem för hela livet, 
För vår syster och vår bror,  
Är ansvar till oss mänskor givet, 
Och för en värld där frihet bor. 
 
Hör vår sång, kontinenter! 
Hör den, vatten och land! 
Se lågan den tänder, 
Och kampens röda brand! 
Hör vår sång, hör signalen 
Den är världsvid och här. 
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Hör Internationalen 
Och kampen som den bär. 
 
Hör Sången ljuder genom länder. 
Den väcker hopp, den föder mod. 
Se händer sträcker sig mot händer. 
Av ett källsprång det blir en flod. 
Den ger röst åt dem som ingen hörde, 
Den ger rättvisa och fred. 
Ut ur tvånget den till frihet förde 
Och se det tätnar i vårt led. 
 
Hör vår sång, kontinenter! … 
 
I nuet, framtid och förvandling, 
I syskonskap och jämlikhet. 
Från orden vandrar vi till handling, 
Till vårt mål: Solidaritet! 
Där den svage styrka ges att vandra, 
Där den hungrige får sitt bröd. 
Vi rättvist delar med varandra 
Vår vision och globala glöd. 
 
Hör vår sång, kontinenter! … 

 
Med hänvisning till ovanstående yrkas:  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F29:1 att Thomas Boströms text till Nya Internationalen tas in i partiets sångskatt
 
Olof Walldén, STS  
Västerås arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F30 
GÖTEBORGS PARTIDISTRIKT 

Klimatfrågan 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga” Så inleder vi sida 22 i vårt Framtidskontrakt från 2013.  
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En ödesfråga vi enligt alla förutsägelser inte kommer att klara av i enlighet med de internationella 
klimatmål vi har signerat. Så hur ställer man sig till en situation där världen så som vi känner den 
är på väg att förändras i grunden? Där förutsättningarna för att uppnå det välställda, jämlika och 
jämställda samhälle vi eftersträvar riskerar att förändras fundamentalt.  
 
Det finns en uppsjö av rapporter, exempel och berättelser jag skulle kunna lyfta upp för 
att belägga behovet av en omställning, för att visa på hur lite tid vi har på oss att säkra de 
förutsättningar som gjort att vi har möjligheterna att leva i välstånd och överflöd. Men vi vet alla 
behovet, vi har läst, hört och sett otaliga rapporter om framtida klimatflyktingar, sötvattenbrist 
och massutdöenden.   
 
Nu mer än någonsin behöver vi tydligt ta ställning, tydligt peka ut riktningen och uppnå de 
globala målen för att lämna över ett samhälle att bygga vidare på till framtida generationer  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F30:1 att partiprogrammet tydligt ska ta ställning till behovet av systemförändring i kapitlet 

”Ekonomin växer när människor växer”
F30:2 att partiprogrammet tydligt ska fastslå att de offentliga finanserna och tillgångarna inte 

ska bidra till negativ påverkan på miljö, klimat eller mänskliga rättigheter
F30:3 att partiprogrammet tydligt slår fast att Socialdemokraterna aktivt arbetar för nationella 

och internationella ekonomiska styrmedel som styr om finansmarknaden mot 
långsiktigt hållbara finansieringsmodeller, så som gröna riskvikter

F30:4 att partiprogrammet adderar en ny politisk prioritering i kapitlet ”Ekonomin växer när 
människor växer”: Förändra marknadens ekonomiska styrmedel för att de ska tvingas 
ta ställning till de planetära gränsvärden

F30:5 att partiprogrammet i kapitlet ”Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag” 
tydligt ska beskriva vår globala klimatpåverkan utifrån vår konsumtion

F30:6 att partiprogrammet adderar en ny politisk prioritering i kapitlet ”Ansvar för 
morgondagen med en bättre miljö i dag”: Sverige ska ta ett globalt ansvar för sin 
miljö och klimatpåverkan och uppnå 1.5 gradersmålet

 
Göteborgs partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F31 
KALIX ARBETAREKOMMUN  

Leva som vi lär 
Vi kallar oss för Framtidspartiet. Seriös vetenskaplig forskning lämnar inget tvivel om att 



5

10

15

20

25

30

35

40

59

mänskligheten så snart som möjligt måste bli av med sina koldioxidutsläpp för att kunna ha en 
framtid värd namnet. Är vi ett seriöst parti med seriösa ambitioner att leda landet och sätta vår 
socialdemokratiska prägel på vilken typ av klimatomställning vi faktiskt får, måste vi även leda i 
denna fråga. Det förutsätter att vi lever som vi lär.   
 
Ett första, nödvändigt steg i detta är att uppnå klimatneutralitet inom partiets egen verksamhet. 
I stället för att förbjuda verksamhet inom partiet som orsakar koldioxidutsläpp, skulle 
koldioxidneutralitet förutsätta att partiet utjämnar de koldioxidutsläpp som partiets handlande 
och investeringar orsakar genom att vidta tillräckliga kompensationsåtgärder (t.ex. investering i 
trädplanteringsinitiativ, eller inköp och makulering av EU-utsläppsrättigheter).   
 
Hittills är det samhället som partiet hör till inte fossilfritt, och partiet även i fortsättningen 
kan bedöma att dess verksamhet nödgar vissa resor, konsumtion, eller andra klimatpåverkande 
aktiviteter eller investeringar som är beroende av fossilbränsle. Även under dessa omständigheter 
är koldioxidneutralitet en realistisk målsättning som skulle låta partiet uppfylla sitt klimatansvar 
utan att offra kontroll över sina interna verksamhetsprioriteringar.   
 
Om vi ska övertyga folket och andra relevanta ekonomiska och internationella aktörer om behovet 
av den nödvändiga klimatomställningen, om vi ska övertyga väljare att Socialdemokraterna är 
rätt parti för uppdraget att styra landet genom den omställningen, om vi ska få ett ännu bättre 
grepp på vad omställningen faktiskt kräver samt hur man kan mäta nödvändiga framsteg mot 
våra klimatmål, borde det vara ett minimikrav för Socialdemokraterna att se till att partiets egen 
verksamhet så snart som möjligt blir koldioxidneutral.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F31:1 att Socialdemokraterna ska anta målsättningen att partiets egna verksamhet blir 

koldioxidneutral så snart som möjligt och senast år 2030
 
David Loveday Hanna Johnselius  
Kalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F32 
STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT  

Leva som vi lär – koldioxidneutralt parti senast 2030 
Vi kallar oss för Framtidspartiet. Seriös vetenskaplig forskning lämnar inget tvivel om att 
mänskligheten så snart som möjligt måste bli av med sina koldioxidutsläpp för att kunna 
ha en framtid värd namnet. Är vi ett seriöst parti med seriösa ambitioner att leda landet och 
sätta vår socialdemokratiska prägel på vilken typ av klimatomställning vi faktiskt får, måste 
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vi även leda i denna fråga. Om vi ska övertyga folket och andra relevanta ekonomiska och 
internationella aktörer om behovet av den nödvändiga klimatomställningen, övertyga väljare att 
Socialdemokraterna är rätt parti för uppdraget att styra landet genom den omställningen, samt 
få ett ännu bättre grepp på vad omställningen faktiskt kräver samt hur man kan mäta framsteg 
mot våra klimatmål, måste vi leva som vi lär. Vi måste se till att partiets egen verksamhet – oavsett 
om det handlar om resor, konsumtion eller andra klimatpåverkande aktiviteter, oavsett om det 
handlar om eget handlande eller de investeringar som partiet gör – så snart som möjligt blir 
koldioxidneutral.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F32:1 att Socialdemokraterna ska anta målsättningen att partiets egna verksamhet blir 

koldioxidneutral så snart som möjligt och senast år 2030
 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening  
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F33 
LYCKSELE ARBETAREKOMMUN 

Lågt värderat – lågt prioriterat 
Inom forskning, utbildning och samhällsdebatt har begreppet ålderism kommit att diskuteras alltmer. 
Ålderism definieras huvudsakligen som fördomar eller stereotypa föreställningar som kan leda till 
diskriminering. Till skillnad mot rasism och sexism är det den socialt mest normaliserade fördomen. Tre 
välmeriterade forskare, inom medicin-geriatrik, psykogeriatrik och psykologi vid Umeå universitet skriver 
i en insändare 2021-02-18 i Västerbottens Kuriren ….”Synen och respekten för den åldrade människan 
i Sverige är diskriminerande. Enligt World Value Survey är Sverige fjärde sämsta landet i världen! Endast 
cirka 20% ser på människor över 70 år med respekt. …”  
 
Ålderism kan ta sig olika uttryck. Ett sätt är hur äldre representeras i riksdagen. Genomgående har det 
under åren skett en minskning. Risken är att det blir ännu färre vid kommande riksdagsval. Här har vårt 
parti ett stort ansvar.  
 
Både den yngsta och den äldsta åldersgruppen är kraftigt underrepresenterade i för-hållande till 
väljarkåren. 1) Socialdemokratiska partiet har kongressbeslut på att 25 % på listorna ska vara yngre än 35 
år. Något motsvarande för 65+ finns inte. Skulle äldre vara representerade i proportion till sin andel av 
befolkningen borde 90 av 349 riksdagsledamöter vara 65+.  
 
Avsaknaden av äldre i riksdagen påverkar naturligtvis vilka frågor som behandlas och hur besluten 
utformas. Diskrimineringen av äldre, deras låga politiska inflytande behöver tas på allvar. Lågt politiskt 
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inflytande är en uttrycklig fara för demokratin. ”Endast 2 % av riksdagsledamöterna är 65 år eller äldre, 
samtidigt som åldersgruppen utgör hela 25 % av befolkningen.” 1)  
 
För partiet gäller att göra det möjligt för äldre att väljas in i riksdagen. Samman-sättningen av listorna 
ska spegla befolkningen. Äldre utgör en stor del av den-samma. Dessutom är de en stor del av partiets 
väljarbas. ”De som är 65 år och äldre utgör i genomsnitt ungefär hälften av alla partimedlemmar så det 
tycks finnas ett utbud att rekrytera ifrån.” 1)  
 
1) Delegationen för senior arbetskraft, rapport nr 6, 2019  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F33:1 att kongressen anger som mål att ålderspensionärers representation i partiets beslutande organ på 

riks-, region- och kommunnivå motsvarar andelen i befolkningen
F33:2 att kongressen beslutar att fastställa mål för antalet kandidater på valbar plats i varje valkrets som 

ska vara över 65 år
 
Karin Norlander, Lycksele S-förening  
Lycksele arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F34 

SKELLEFTEÅ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Lämna Januariavtalet 
Den 11 januari 2019 slöts det så kallade januariavtalet och 73-punktsuppgörelsen. Sedan avtalet slöts ser 
opinion enlig Svt:s väljarbarometer ut som följande (hämtat 2020-02-24): 
 
Riksdagsparti Opinionsstöd (val 2018) Opinionsstöd (2020-02-24) Förändring i procentenheter 
 
V  8,00%  10,90%  +2,90% 
S  28,26%  23,20%  -5,06% 
MP  4,41%  4,50%  +0,09% 
C  8,61%  8,10%  -0,51% 
L  5,49%  3,90%  -1,59% 
M  19,84%  18,00%  -1,84% 
KD  6,32%  5,90%  -0,42% 
SD  17,53%  23,90%  +6,37% 
 
Vi kan se en tydlig trend att stödet för S tillsammans med de andra januaripartierna minskar kraftigt, med 
undantag för MP. Medan stödet för SD ökar markant, tillräckligt för att överta S som största parti. Något 
som vi alla finner ytterst oroande.   
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Politiker har en tendens att tänka i mandatperioder, vi löser de kommande fyra åren, så får resterande 
tidsperioder lösa sig själva. Ett ”då problem”. 2019 ingick vi i januariavtalet för att förhindra ett ökat 
inflytande för SD. Som vi tydligt kan se i ovanstående tabell, samt de senaste omröstningarna i Riksdagen 
har JA fått motsatt effekt. SD:s opinionsstöd ökar kraftigt samtidigt som vårt minskar kraftigt. Våra 
motioner blir konsekvent nedröstade i Riskdagen och vi har blivit överkörda ett antal gånger i frågor 
rörande exempelvis arbetsförmedlingen samt budget. Många påstår att vårt erövrande av regeringsmakten 
var ett mycket välspelat drag, men jag vill med ovanstående förklaring yrka på att vi må sitta i 
regeringsställning, men med tanke på att vi inte kan genomföra något har vi absolut inte makten.   
 
För närvarande finns inga tecken på att detta är en trend som kommer vända innan valet 2022, tvärtom. 
Med minskat stöd för respektive Januariparti (undantaget MP), varav den minskande opinionen för L 
är så pass kraftig att dem möjligtvis inte finns kvar i riksdagen nästa mandatperiod, är det svårt att se en 
lösning på hur vi skulle kunna förhindra ett nytt konservativt block från att komma till makten med SD 
som största parti. JA har blockerat de konservativa från makten för att säkerställa den åt dem kommande 
mandatperioder. Utöver detta har JA gjort något betydligt farligare gentemot det Socialdemokratiska 
partiet, den har satt oss i en position där vi omöjligt kan bedriva en trovärdig opposition vid 
regeringsskifte. I ett perspektiv av ett avslutat val 2022 där vi förlorat regeringsmakten, har vi spenderat 
de senaste 4 åren till att avveckla våra egna kärnfrågor. Vi kommer omöjligen att med trovärdighet kunna 
driva opinionsarbete mot den konservativa högern, när vi själva spenderat den senaste mandatperioden till 
att i mångt och mycket införa de förslag som de konservativa själva vill genomföra. Det värsta scenariot 
(ironiskt nog) vore att liberalerna skulle förlora sina mandat i riksdagen och att vi inte heller kommer 
att ha de mandat vi behöver för att stoppa förödande konservativa förslag. Efter valet kommer vi att sitta 
där utan regeringsmakt, utan möjlighet att bedriva opposition, och utan möjlighet att framträda på ett 
trovärdigt sätt inför Sveriges folk och därmed vinna tillbaka stödet för den Socialdemokratiska visionen, 
som vi spenderat de senaste 4 åren på att nedmontera vår trovärdighet inom.   
 
Med Reformisternas uppgång till att ha blivit största S-förening, kan vi se en tydlig vilja inom 
Socialdemokraterna att vilja gå vänster ut till sin ideologiska grund av lika lön för lika arbete och skatt 
efter bärkraft. Med ovanstående förklaring till situation efter kommande val 2022, är risken stor för 
att dessa kombinationer orsakar en kraftig intern kris inom partiet mellan medlemmarna och de högt 
uppsatta förtroendevalda. En sådan implosion är något vi inte har råd med, och sannolikt inte kommer att 
kunna återhämta oss från på många decennier om någonsin. Tittar vi historiskt, exempelvis på Tyskland 
med NSDAP:s uppgång, fick dem hjälp till makten av de konservativa, för att sedan bli uppslukade i sin 
desperation efter inflytande. Det finns tydliga mönster av att konservativa partier som förenar sig med 
nationalistiska i försök att få en högre grad inflytande, istället tappar den gräns dem behöver mellan sig 
själva och nationalisterna för att förhindra ett tapp av väljare till nationalisterna. Detta är en process vi kan 
se har börjat med Moderaternas konservativa högersväng och deras fortsatta tapp av väljare till SD. Med 
andra ord, Socialdemokraterna är i Sverige, så som dem var i Tyskland, den enda ideologin som har en 
chans att stå upp mot dessa typer av nationalistiska rörelser. Att ta ansvar för Sveriges framtid är inte att 
sitta i regeringsställning de kommande fyra åren, utan snarare att säkerställa landets framtid därbortom. 
Att sätta partiet i en ställning där vi är fullkomligt lamslagna, internt och externt, är inte ett bra sätt att 
stoppa de nationalistiska strömningarna.   
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Ett bättre alternativ än att ha slutit JA hade varit att helt enkelt räcka över stafettpinnen till de partier som 
påstår sig vara folkets sanna företrädare och vitalisera våra egna ståndpunkter ur ett ideologiskt perspektiv, 
för att komma tillbaka starkare än tidigare. Vi har en oerhörd rädsla för SD, vilket till stor del är befogat, 
men vi måste även inse att denna panikartade rädsla har lett till precis det vi var rädda för. Vi har gett SD 
den tid dem behöver för att normalisera sina förslag inför kommande mandatperiod. Dem ökar succesivt 
radikaliteten i sina förslag, vilket får folk att glömma vad det faktiskt är dem säger. Hade SD presenterat 
de förslag dem har idag för bara 8 år sedan hade dem förkastats som nationalistiskt skräp. Att tvinga dem 
till att presentera alla sina höger-förslag samtidigt hade varit ett bra sätt att tända glödlampan hos dem 
som förförts av SD:s retorik kring vilket typ av parti dem verkligen är. Vi måste även minnas att SD inte är 
sjukdomen i sig, utan enbart ett symptom. De problem som SD livnärs av är i mångt och mycket skapat av 
den marknadsliberalism vi sett dominera sedan 90-talet. Men marknadsliberalismens sociala effekter är en 
annan skrivelse i sig. Med detta sagt, kan man inte samarbeta med sjukdomen för att lösa symptomen, vi 
kan inte stoppa SD:s framfart genom att samarbeta med de liberala krafter som har skapat den arena som 
tillåter dem att växa.  
 
Om vi ska framstå som ett trovärdigt parti i framtiden måste vi visa att vi faktiskt står på fötterna för det 
vi säger, och inte bara på knä. Man kan inte motivera att folk ska rösta på oss för att ”vi är inte lika dåliga 
som dem”. Det är inte en vision som för landet framåt. Att gå ut och lämna JA, att gå ut och säga nej, det 
här blev faktiskt inte som vi hade tänkt, vi kan inte stötta denna konstellation längre, hade skickat tydliga 
signaler om att vi fortfarande står för något och underlättat markant för framtida oppositionsdrivande. Vi 
måste rädda det vi kan, för ett parti som faller under externt tryck kan alltid resa sig igen, men ett parti 
som imploderar i sig själv är dött för alltid.  
 
Som vanlig medlem skulle jag även vilja tillägga att det är ytterst tröttsamt att stå ute på torget, att 
kampanja och frysa, för att försvara något man inte själv står för, och jag tror att många finner sig i en 
liknande situation. När vi är ute och pratar med folk på medlemsnivå, märks det att vi inte tror på vad vi 
säger, det är inte ett sätt att bygga engagemang på. Till slut kommer de medlemmar som står ute i kylan att 
ledsna på beslut som tas över deras huvuden som dem inte kan stå för. När vi kommer till denna punkt, då 
är vi i en kris på riktigt.  
 
Med ovanstående förklaring yrkar jag härmed:  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F34:1 att det Socialdemokratiska arbetarepartiet lämnar januariavtalet
 
Harry White, Bureå S-förening  
Skellefteå arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  
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MOTION F35 
BORLÄNGE ARBETAREKOMMUN  

Medaljer i partiet 
Det är en stor ära att bli tilldelad en medalj. I vårt parti kan man bli tilldelad Branting medaljen och 
Tage Erlanders hedersmedalj. Två kloka män som betytt mycket för Socialdemokraterna och för Sveriges 
utveckling.  
 
Men, vi är ett feministiskt parti och som sådant ska vi också synliggöra kvinnorna! 
 
Vi har och har haft många framstående, kloka kvinnor i vårt parti som mycket väl skulle kunna pryda en 
medalj. Dessutom är tre medaljer är alldeles lagom i ett parti som vårt.  
 
Tage Erlander medaljen utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga 
organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Branting medaljen har inga speciella regler.  
 
Jag föreslår att partistyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny medalj. Kanske en Anna Lindh medalj som 
delas ut till medlemmar som arbetat minst 20 år i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation.  
 
Även kvinnor kan pryda en medalj!   
 
Låt oss nu synliggöra kvinnorna genom att ta fram ytterligare en medalj.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F35:1 att partistyrelsen tar fram ytterligare en medalj
 
Yvonne Karlén  
Borlänge arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F36 

MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 

Mer Socialdemokratisk politik bland nya svenskar 
I Sverige folk från olika delar av världen den här blandningen har speglat sig på många olika sätt kulturellt, 
socialt och inte minst i matkulturen så det ska vara naturligt och självklart att spegla sig i det politiska liv, 
den här blandning ger partiet ett bördig mark för att mobilisera de ny svenskarna som kan inte orientera 
sig i det svenska politisk liv och kan inte skilja bland de olika partier.  
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Nya svenskar kan inte partiet historia, vad partiet står för och vad partiet har för värderingar och politisk 
ideologi.  
 
Socialdemokraterna ska se till att rikta sig mot de här nya svenskarna upplysa de och vidarebefordra dem 
värderingar och Ideologi som partiet har till de nya svenskar som vill engagera sig i politik.   
 
Socialdemokraterna med sin politiska historia och med sin erfarenhet är kapabel att rekrytera och 
mobilisera de.  
 
För att nå de här nya svenskar, partiet ska se till att leverera den rätta information om partiet historia, 
partiet nutid och partiet framtida planer, partiet ska även se till att orientera sig bland de, för att använda 
den rätta retorik som krävs  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F36:1 att det ges mer information till nya svenskar om partiet prestationer
F36:2 att det ska ges mer information till nya svenskar om partiet framtidsplaner
F36:3 att det ska ges mer information till nya svenskar om partiet historia 
F36:4 att partiet ska använda sig olika sociala medier även på olika språk
F36:5 att partiet ska förstärka sitt arbete med olika föreningar och klubbar som representerar de nya 

svenskar
F36:6 att partiet ordna studiecirklar via ABF för partimedlemmar som ville engagera sig i den här 

frågan 
 
Kroksbäck -Hyllie S- förening har skickat motionen som egen  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen. 

MOTION F37 

MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Mera studier om jämlikhet och politisk praktik 
Politik handlar alltid om moral, etik, om vilka relationer mellan människor som är önskvärda och vilka 
som aldrig bör accepteras. Det handlar om makt av olika slag, om pengar, om (lika) rätt att rösta och den 
(lika) möjligheten att använda den möjligheten, om (lika) möjligheter för alla människor att utveckla sina 
bästa kapaciteter och leva lika goda liv. 
 
Kort sagt handlar det om möjligheterna till lika värdiga liv i varje fas av livet. Så det handlar om jämlikhet.  
 
Om vi inte på allvar anstränger oss för att utveckla vad detta bör betyda för en socialdemokratisk politik 
riskerar vi att vår politik varken blir förstådd som socialdemokratisk eller uppfattas som angelägen för de 
många som under ett antal val röstat på andra partier.  



5

10

15

20

25

30

35

40

66

Det räcker inte att föra fram förslag som bara handlar om detaljjusteringar av en fullkomligt oacceptabel 
verklighet. Det duger inte att komma med förslag som inte får tillräckligt genomslag förrän om 30–40 år 
(pensionssystemet) om vi vill att de många pensionärer som har så låg pension att de inte kan leva värdiga 
liv ska tro på oss.  
 
Det duger inte heller att huka för den högeropinion som främst SD, M och KD driver i frågor som rör 
exempelvis flyktingar, arbetslöshet och kriminalitet. Kompromissar vi med våra värderingar är vi på ett 
sluttande plan. 
 
Socialdemokratins uppgift är inte att förvalta ett borgerligt samhälle utan att utveckla ett samhälle som 
bygger på våra värderingar. Därför måste de förändringsförslag vi vill genomföra tydliggöra och utgå från 
vad vi menar att dessa värderingar bör leda till.  
 
Om detta behöver vi tänka mycket och prata mycket med varandra. Risken är uppenbar att vi annars 
dränker oss själva i en alltför perspektivlös dagspolitik. 
 
Partistyrelsen bör därför snarast ta initiativ till en studie- och mötesverksamhet utifrån grundtankarna i 
motionen.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F37:1 att uppmuntra alla s-organisationer att snarast påbörja sådana studie- och mötesverksamheter 
 
Börje Viberg, ordförande i (S)entrums s-förening, Malmö  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen. 

MOTION F38 

KARLSKRONA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Monarki 
I SAPs partiprogram anges att ”... statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska 
avskaffas.” Den inställningen har alltid funnits med i vårt partiprogram och partiet har genom åren tagit 
flera initiativ och Sveriges grundlagar har ändrats vid flera tillfällen. I Regeringsformen (RF) står numera 
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” (RF 1:1) och ”Riksdagen är folkets främsta företrädare.” (RF 
1:4). Monarkin är alltså i praktiken redan avskaffad men det som återstår gäller statschefen, där grundlagen 
anger: ”Konungen eller drottning, som enligt Successionsordningen innehar Sveriges tron, är rikets 
statschef.” (RF 1:5).   
 
Statschefens makt vid regeringsbildning är dock sen många år överförd till riksdagens talman och kungens 
roll som statschef är numera representativ och diplomatisk. Att utse statschef ”i demokratisk ordning” som 
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partiprogrammet anger kan tolkas som att vi skulle välja statschef som man i andra länder väljer president. 
Det kan tyckas demokratiskt att välja en president, men det kan då bli oklart vem som har folkets främsta 
mandat. Är det riksdagen och den statsminister och regering som riksdagen har godkänt eller är det den 
valda presidenten?   
 
I bl a USA, Ryssland och Frankrike tycks presidenten stå över de valda parlamenten och regeringschefen 
blir underställd presidenten. I så fall får den valda riksdagen en biroll och man närmar sig ett envälde, 
man får en ”valmonarki”. Att välja president innebär också risk för att de som inte röstat på den valda 
presidenten inte känner sig representerade av presidenten. Det leder till splittring mellan olika grupper i 
landet och till stora kostnader både för presidentvalet och för installation och utrustning och kansli åt en 
ny president.   
 
Sveriges nuvarande system med ett historiskt kungahus utan makt men med ett brett anseende bland 
folket leder till stabilitet och till att statschefen kan vara en samlande kraft utanför partistrider. De kungar 
vi haft de senaste 70 åren har också respekterat och därigenom stöttat demokratin och tjänat vårt land 
väl. Kungahuset är numera inte heller enbart knutet till vissa familjer utan innehåller även vanliga svenska 
medborgare. Risken att statschefen skulle intervenera och försöka sätta sig över riksdagen är mindre med 
vårt nuvarande kungahus än med en direktvald president.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F38:1 att SAPs partiprogram om statschefen bör kompletteras med att monarkin såsom envälde redan 

har avskaffats och att statschefen liksom idag kan utses enligt Successionsordningen
 
Bo Lindgren  
Karlskrona arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F39 

MARKS ARBETAREKOMMUN  

Motverka ålderism 
Omkring en femtedel av befolkningen och en fjärdedel av valmanskåren i Sverige är äldre, dvs. 65 år eller 
mer. Inför valet 2018 var dock få av riksdagens ledamöter över 65 år, inte ens tre procent. Efter valet blev 
de än färre. Socialdemokraterna har bara en person över 65 år i riksdagen. Med S 100 mandat blir det 
exakt 1 procent. Representationen är bättre i kommuner och regioner, men överlag är personer över 65 år 
underrepresenterade.   
 
Socialdemokraterna har som ambition att 25 procent av partiets riksdagsledamöter ska vara under 35 år. 
Detta är bra, men får inte ske på bekostnad av äldre kandidater.  
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I samhället råder en i allmänhet negativ syn på åldrande och äldre människor, som lätt tar sig uttryck i att 
äldre blir förminskade, osynliga, förlöjligade eller ojämlikt behandlade. Det är dags för Socialdemokraterna 
att se och motverka sådana nedvärderande och diskriminerande attityder, s k ålderism, både i det egna 
partiet och i samhället.   
 
I och med att människor är friskare och lever längre, blir de äldre fler och utgör en allt större andel av 
befolkningen. Detta borde återspeglas i vår politiska representation – i beslutande församlingar, nämnder 
och utskott.   
 
Partiet lyfte inför valet fram behovet av ett ökat äldreperspektiv och pensionärsinflytande i politiken och 
föreslog att det ska vara obligatoriskt för kommuner och regioner att inrätta pensionärsråd liksom att 
pensionärsföreningarna ska få höjda bidrag. Det är gott och väl, men äldres deltagande handlar inte bara 
om att delta i olika råd i äldrefrågor eller bidra med äldres intresseperspektiv på olika frågor.   
 
En jämlik representation är en fråga om demokratiska rättigheter för den enskilde och om att säkra god 
kompetens och omdöme i våra beslutande församlingar. Äldre människors kompetenser och erfarenheter 
från ett långt liv behöver bättre tas till vara.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F39:1 att Socialdemokraterna verkar för att i kommande val ge äldre skälig representation i riksdag, 

kommuner och regioner
F39:2 att Socialdemokraterna i sin politik och verksamhet ger akt på, uppmärksammar och aktivt 

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

 
Ulla Lätt, Fritsla socialdemokratiska kvinnoklubb  
Marks arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F40 
KUMLA ARBETAREKOMMUN  

Möjlighet att bli medlem i Socialdemokraterna via Swish 
Vi är alla överens om att vi behöver bli flera som blir medlemmar i vårt parti som tillsammans med oss 
som redan är medlemmar vill jobba för ett mer jämlikt samhälle. Idag finns det antal olika sätt man kan 
bli medlem på. Vi saknar dock möjligheten att kunna bli medlem genom att helt enkelt bara swisha 
medlemsavgiften tillsammans med sitt personnummer för att bli medlem. Det är en möjlighet som finns 
hos flera andra föreningar inklusive några andra partier. Vi tycker att det ska vara så enkelt som möjligt att 
gå med i Socialdemokraterna  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F40:1 att partistyrelsens kansli får i uppdrag att utforma en funktion som möjliggör att det ska gå att 

bli i medlem i Socialdemokraterna genom att swisha medlemsavgiften tillsammans med sitt 
personnummer

 
Thomas Andersson  
Kumla arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F41 

KUNGÄLVS ARBETAREKOMMUN  

Ordning på förtroendet – stopp för dubbla ersättningar 
Vi kräver alltid effektiviseringar och att all offentlig verksamhet ska jobba smartare, det är bra och så ska 
det vara. Då är det dessutom alltid viktigt att politiken alltid håller efter kostnaderna för just politiken.  
 
Lika viktigt är det att den medborgare som lämnar ett arbete och ägnar sig åt ett förtroendeuppdrag inte 
skall förlora på det rent ekonomiskt. Även förtroendevalda ska ha schyssta villkor, men de ska också vara 
rimliga.  
 
Det allra viktigaste är dock att det alltid finns förtroende för demokratin och dess företrädare.   
 
Därför är det dags att aktualisera och förändra det orimliga i att kunna uppbära dubbla ersättningar vid 
förvärvsarbete när kommunal och regionråd lämnar sina uppdrag.   
 
PBF reglementet är en modell som kommuner och landsting kan välja att använda om respektive 
fullmäktigeförsamling väljer att göra det. Så är det i princip över hela landet. Det blir då ett avtal 
mellan den förtroendevalde och dess kommun. Det är inte ett avtal som förhandlas mellan SKL och 
förtroendevalda, eller mellan SKL och kommuner eller landsting. Det är inte tvingande och kan förändras 
lokalt om fullmäktige väljer detta.   
 
Det är rimligt att det som väljer att lämna arbetsmarknaden för att ägna tid för demokratiarbete - ska ha 
liknande förutsättningar i landet.  
 
Alla förstår att livsinkomstprincipen och att arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen 
av nuvarande modell från SKL. Fattade beslut skall följas och rätt ska vara rätt, men för framtiden krävs en 
ändring som inte kan vänta.  
 
Enligt dagens regler i OPF-KL görs ingen samordning av förvärvsinkomster år 1. De två följande åren 
undantas ett prisbasbelopp från samordningen. SKR måste ändra inriktningen, här krävs förändring.   
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Det är klart det skall vara en övergång och skydd, men får du ett arbete, startar ett företag med inkomster 
eller liknande, då måste regelverket säkerställa att det sker en samordning från dag ett.   
 
Förtroendevalda skall ha ett bra skydd, men inte är det rätt och rimligt i den tid vi lever i att det skall 
ramla ner pengar på folk, oavsett om du gått direkt till annat jobb/uppdrag/företagande med ny inkomst.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F41:1 att Socialdemokraterna, i alla led, kommunalt, regionalt och nationellt verkar för en samordning 

från dag ett mellan omställningsstöd och förvärvsinkomst för förtroendevalda
 
Miguel Odhner, Hermansby Socialdemokratiska förening  
Kungälvs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F42 

MALMÖ ARBETAREKOMMUN  

Restaurera partiet! 
I november 1881 höll August Palm ett berömt tal i Malmö. Det hade rubriken: Vad vilja 
socialdemokraterna? I talet pekade han lyfte han fram socialdemokratiska idéer eller kanske till och med 
man kan kalla det visioner. Det är viktigt att vi lär oss av vad som hände sen och varför vi är där vi är.  
 
Det känns som om vi har glömt det kanske viktigaste budskapet som August Palm hade till 
mötesdeltagarna på hans agitationsmöten: Organisera er! Organisera er för att kunna förverkliga detta!  

Arbetarrörelsen och folkrörelserna 
I arbetarrörelsens barndom tog man denna uppmaning på allvar. Man organiserade sig i 
fackliga organisationer, startade tidningar, byggde Folkets Hus, Folkets Park, startade ABF, 
Hyresgästföreningar, startade kooperativ för bostadsbyggande, livsmedelsproduktion osv. I alla 
sammanhang hade arbetarrörelsen en ledande och pådrivande roll. Det möjliggjorde att många 
olika människor kunde organisera sig på olika sätt och göra nytta för helheten, partiet och 
rörelsen.  
 
En del engagerade sig för att driva igenom den allmänna och lika rösträtten, medan andra med 
sina yrkeskunskaper i botten var engagerade i att rent konkret bygga framtidens samhälle i de 
olika organisationerna.  

Demokrati mer än marknadsplats för idéer 
Det var denna helhet som gjorde det svenska välfärdssamhället möjligt. Det hade inte varit 
möjligt att bygga om man endast hade satsat på att påverka politiken i de allmänna valen. Tyvärr 
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har dessa dessutom utvecklats till marknader med åsiktstorg vart fjärde år då medborgarna får 
välja vilka åsikter som de gillar mest. Kampen har tenderat att se ut som en kamp emellan vilka 
som är skickligast i att styra kommuner, regioner och staten. Den tydliga intressekopplingen för 
ledamöter och partier har skjutits i bakgrunden.  

Hur fungerar vi människor 
Idag har vi en annan situation än i arbetarrörelsens barndom. Det är alldeles klart men vi måste 
förstå vissa enkla fakta kring hur vi människor fungerar och fungerade. På 140 år har mycket 
teknik förändrats och bara de senaste 10 åren har sociala medier utvecklats explosionsartat och 
tidigare informationsbärare såsom tidningar, radio och TV har minskat i betydelse, men vi 
människor har i grunden inte ändrats så mycket.  

Samhörighet kan bygga starka organisationer 
En sociolog i Lund har i en bok om kunskapsresistens kommit fram till att grupptillhörighet är 
viktigare än fakta. Trump och SD har byggt grupptillhörigheter framför allt via nätet. Egentligen 
borde nätverksbygge och organisationsbygge inte vara en nyhet för oss socialdemokrater. Det 
starka band som knöts i arbetarrörelsens skapade en samhörighet i arbetarklassen, en samhörighet 
mellan klass och parti. Inte minst skapade det breda folkrörelseperspektivet förutsättningar för 
många människor att vara med och känna att kanske inte de gjorde nytta för arbetarrörelsen även 
om de aldrig hade planer på att äntra talarstolarna i de beslutande församlingarna och ens kunde 
tänka sig att ta på sig ett styrelseuppdrag.  

Jämlikhet och välfärd kräver många engagerade 
Vi försöker nu ta tillbaka det som förlorats i form av demokrati, jämlikhet och välfärd under 
de senaste decennierna. Men vi vill även hantera dagens stora delvis nya problem med klimatet, 
invandring och kriminalitet. Då behövs det starka samhället. Men får vi inte glömma att 
skillnaden mellan samhälle och stat. Det starka samhället får inte förväxlas med en stark stat. Det 
räcker nämligen inte. Det krävs starka folkliga organisationer som tillsammans med staten skapar 
förutsättningarna för ett starkt samhälle.  

Åter till grunderna 
Det kan därför vara på sin plats att vi 140 år efter skräddarmästare Palm för 140 år sedan 
agiterade för att arbetarna måste organisera sig försöker visa att vi förstår att kommuner, 
regioner och stat har vi bara till låns men våra organisationer är våra och styrkan i dessa skapar 
förutsättningar för vilken politik som går att bedriva efter allmänna val.  
För att skapa ett engagemang kring förutsättningar för fördjupad demokrati, jämlikhet och 
samhörighet kan vi mitt bland de dagsaktuella frågorna genomföra ett utvecklingsarbete kring 
dessa frågor. Där vi inte glömmer de måste stolta paroller som vuxit fram ur de mångas hängivna 
arbete i våra föreningar och folkrörelser.  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F42:1 att ta initiativ och inbjuda till ett brett utvecklingsprojekt med föreningar, folkrörelser 

och folkbildning för att finna vägar till en fördjupad demokrati med ökat folkligt 
deltagande 

F42:2 att detta initiativ skall fokusera på de stora framtidsfrågorna kring jämlikhet, arbete, 
klimat och miljö 

F42:3 att projektet skall använda arbetar- och folkrörelsernas historiska erfarenheter och testa 
hur dessa kan kopplas ihop med sociala medier 

F42:4 att särskilt studera hur det socialdemokratiska partiet kan spela en roll i detta 
F42:5 att speciellt inbjuda till en forskningspanel med intresserade forskare för att samla ihop 

erfarenheter från olika håll, dokumentera och ge råd åt projektet 
 
Sten Svensson. Triangelns S-förening skickar motionen som egen. Möllevångens S- förening har 
den 18 februari antagit motionen som föreningens egen. /Sten Svensson, ordförande  
Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F43 
FAGERSTA ARBETAREKOMMUN  

Rosen för alla
Socialdemokraterna har sitt medlemsintranät tillgängligt för partiets medlemmar. Medlemssidan 
Rosen är en mycket bra sida, men de flesta människor idag använder sig till största delen av sin 
mobiltelefon eller läsplatta som verktyg och vi upplever att det är mycket svårnavigerat i ”Rosen” 
via dessa plattformar. 
 
Vi tycker att man ska göra en app som medlemmarna har tillgång till, som är lättare att navigera 
i än på en hemsida. Detta skulle göra att medlemmarna i större utsträckning skulle kunna vara 
aktiva på medlemsintranätet, vilket leder till bättre informationsflöde och större engagemang. 
 
Samtidigt skulle det CRM system som används för medlemsadministration också kunna utvecklas 
och göras mer lätthanterligt om även detta kunde paketeras och handhas via en app med tydligt 
och enkelt gränssnitt.  
 
Vi är övertygade om att dessa delar skulle förenkla och underlätta arbetet med 
medlemsadministration, medlemsrekrytering och internkommunikation - likväl som underlätta 
kampanjarbete om man samtidigt kombinerade de delar som idag är tänkt att nyttjas utifrån 
samtalsverktyget Ecanvasser, möjligen genom att korslänka dessa appar. 
 
App-plattformar erbjuder ofta nya funktioner flera år innan motsvarande funktionalitet finns på 
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webben och fungerar smidigare än webbplatser när bra uppkoppling till internet saknas. Appar 
startar ofta snabbare än webbplatser då alla komponenter redan finns i användarens utrustning 
och inte behöver hämtas över internet. 
 
Inloggning behövs inte lika ofta som på webben, eftersom användarens identitet och inställningar 
lagras av appen i användarens utrustning. Eftersom människor har olika behov och preferenser är 
det möjligt att nå totalt sett fler om både app och webb erbjuds. 
 
Fagersta arbetarekommun föreslår därför partikongressen besluta: 
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F43:1 att medlemsintranätet görs tillgängligt via en app
F43:2 att crm-systemet görs tillgängligt via en app 
F43:3 att verktyg för samtalskampanjer integreras som funktion i dessa appar 
 
Fagersta Arbetarekommun  
Fagersta arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F44 
KALIX ARBETAREKOMMUN  

Samhällsutvecklingen och samhällsstrukturen påverkas av näthandeln på ett 
negativt sätt och måste därför analyseras och om möjligt styras av politiska beslut 

Motionens omfattning
Framtagning av mål, strategier och handlingsplaner för en politisk styrning av den nya 
samhällsutvecklingen på grund av ökad och koncentrerad näthandel. 

Bakgrund till motionen 
Alla är vi medvetna om den utveckling som sker. Tomma butiksfönster på de små orterna och 
nedlagda gallerior på större orter talar sitt tydliga språk. Näthandeln tar över genom prispress och 
allt bättre service.  
 
Vi ser redan nu hur de kapitalstarkaste företagen globalt kan manövrera i olika stater tack vare 
deras ekonomiska styrka. De kan påverka individer, organisationer och politiska partier genom 
ekonomiska påtryckningar som kan liknas vid korruption. Det är hög tid för politiken att ta 
tillbaka styrningen av samhällsutvecklingen. 
 
I kölvattnet av den allt mer dominerande näthandeln och kanske framför allt koncentrationen 
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till färre stora aktörer kommer vi att få många samhällsproblem som beskrivs nedan. Det statliga 
åtagandet när det gäller välfärden och arbetsmarknaden kommer att öka i kostnader. Det är hög 
tid att markera det samhällsansvar som måste gälla för de företag som skapar dessa strukturella 
förändringar. 

En snabb inventering utan vetenskaplig grund
Ett samhälle består av affärsverksamheter och samhällsservice av olika slag. Om mindre orter blir 
av med skolan, hälsocentralen, livsmedelsbutiken eller någon annan central servicefunktion så är 
det början till en utflyttning som i förlängningen blir en ren nedmontering av orten.  
 
Näthandeln kan vara bränsle i den processen. Servicetjänster på distans över nätet inom vård, 
skola och omsorg kan även bli negativt om det inte finns en styrning av den utvecklingen. 
Sveriges regioner och kommuner är mitt uppe i den processen. 
 
Om allt värderas i kortsiktiga ekonomiska termer så finns det inte mycket att göra. Om man 
däremot långsiktigt och samhällsekonomiskt tittar på problemutvecklingen så inser man att något 
måste göras. Vi kan ju försöka beskriva en framtidsvision med eventuella problem. 
 
•  Livsmedelshandeln kommer att överleva och även blomstra om kraven på närproducerat och 

miljömärkt ökar.  

•  Tyvärr så gäller det inte de minsta orterna där annan samhällsservice redan är avvecklad. Här har 
politiken ett ansvar med att inte blåsa upp urbaniseringen på det sätt som nu pågår.  

•  Detaljhandeln i övrigt får problem. Näthandeln tar över mer och mer. Handlarna får ingen 
ekonomi i sin affärsverksamhet. Här kan man peka på några bieffekter. 

• Servicetjänster försvinner då närbutiker försvinner 
 
•  ”Slit och släng” beteendet kommer att öka eftersom inga reparationstjänster eller service finns 

kvar 

•  De reservdelar till kapitalvaror som näthandeln erbjuder har fått en prissättning med flera 
hundra procents påslag så att kunden ska prioritera nyinköp i ställer för reparationer 

• Transportverksamheten omkring varor kommer att öka och påverka miljön negativt 
 
•  Specifikt för konfektionsverksamheten är att man provar ut kläder och skor i butiken för att 

sedan handla över nätet 

• Infrastrukturell verksamhet som berör varor kommer att öka 
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• Varutransporter ökar och skapar i sig nya tjänster 
 
•  Miljöpåverkan är tyvärr negativ eftersom näthandelns ökade service bland annat innebär att 

kunden kan beställa hem flera storlekar och sedan returnera de som inte ska behållas utan någon 
synlig kostnad för kunden. Det innebär en fördubbling av transporten för ett köp 

•  Kafé och restaurangverksamheten kommer förhoppningsvis att öka eftersom vi är sociala varelser 
och behöver nya mötesplatser. Här finns dock en gräns. 

•  Urbaniseringen i sig skapar redan nu storstadsproblem. Bostadsproblem, infrastrukturproblem, 
kriminalitet, utslagningar, ohälsa och en mängd andra problem kan kopplas till urbaniseringen.  

• Amazon som nämndes tidigare får betraktas som en maktfaktor i samhället.  
 
Ekonomin i ett så stort företag kan användas i felaktiga syften. Dess styrka kan överskugga och 
påverka demokratin i samhället. 
 
Kan politiken påverka utvecklingen och varför bör man agera? 
 
Utan tvekan kan man påverka utvecklingen, men det krävs politiskt mod och ett långsiktigt 
synsätt. Det starkaste argumentet för att gå in och skapa strikta förutsättningar och ramar är att 
det föreligger ett hot mot demokratin. 
 
Vi ser redan nu hur de kapitalstarkaste företagen globalt kan manövrera i olika stater tack vare 
deras ekonomiska styrka. De kan påverka individer, organisationer och politiska partier genom 
ekonomiska påtryckningar som kan liknas vid korruption. Det är hög tid för politiken att ta 
tillbaka styrningen av samhällsutvecklingen. 
 
I kölvattnet av den allt mar dominerande näthandeln och kanske framför allt koncentrationen 
till färre stora aktörer kommer vi att få många samhällsproblem som redan beskrivits. Det statliga 
åtagandet när det gäller välfärden kommer att öka i kostnader. Det är hög tid att markera det 
samhällsansvar som måste gälla för de företag som skapar dessa strukturella förändringar. 
 
Det vore önskvärt att det genomfördes en djupare analys av den utvecklingen. Genom att peka 
på konsekvenserna både kortsiktigt och långsiktigt kan vi förstå det problem som vi är uppe i och 
som vi måste finna lösningar för. 
Eftersom Amazon påbörjar sin etablering i Sverige så kan det vara ett bra studieobjekt. Vilken 
påverkan har deras etableringar haft i andra länder och vilket ansvar tar man på sig när det gäller 
de sociala aspekterna. AI kommer att få liknande konsekvenser för samhället. Den delen är 
avhandlad i en speciell motion. 
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Lagstiftning kan vara nyckeln till en förändrad maktfördelning 
 
Genom att stärka statens möjligheter till lagstiftningar och beskattningar av olika slag kan 
den ekonomiska kostnadsfördelningen se ut lite annorlunda. Skatteuttaget från företag kan 
baseras på beräkningar av de ökade samhällskostnader som de står för. Då ska sociala kostnader, 
miljökostnader och andra övriga kostnader räknas in. Att beskatta företagen ytterligare har varit 
en het potatis, med det vi nu står inför kräver ett mycket större ansvarstagande från företagens 
sida. De bör betala för de kostnadsökningar som de förorsakar via näthandel och AI. De ökade 
skatteintäkterna ska sedan användas till att klara miljön, ökade sociala kostnader för kommuner, 
regioner och stat samt försörjningen till de utslagna i samhället.  
 
En del i förslaget kan vara ett krav på att varje näthandelsföretag måste finnas fysiskt på orter 
av viss storlek. Syftet är att de ska bedriva butikshandel samtidigt som man säljer över nätet. 
Närbutiken blir ett komplement där kunder kan prova kläder och sedan få hjälp men att beställa 
rätt över nätet. Vinsten blir att arbetstillfällen blir kvar på orten, närservicen blir kvar och 
returtransporter av felaktiga storlekar eller färger elimineras. 
 
Min motivering till motionen 
 
Om man följer näthandelns utveckling och observerar viken samhällspåverkan den får 
så är det uppenbart att politiken måste gripa in och styra upp ansvarsfördelningen och 
kostnadsfördelningen, mellan stat och företag, omkring de konsekvenser som uppstår.  
 
Pengar är makt och nästa fas för dessa krafter är att de koncentreras till monopolliknande företag 
som kan utöva makt på demokratierna.  
 
Vill vi ha ett samhälle utan närservice och den sociala miljön som vi är beroende av?  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F44:1 att beslutar om inrättandet av en arbetsgrupp Arbetsgruppen uppgift är: identifiera 

samhällskonsekvenserna (socialt, ekonomiskt och demokratiskt) vid en ökande 
näthandel, identifiera konsekvenserna då stora aktörer tar över hela kedjan och 
skapar en global verksamhet (Exempelvis Amazon), ta fram tydliga mål för ett 
statligt agerande i Sverige, ta fram mål, strategier och handlingsplaner på de områden 
som berör; Näringslivet, offentlig verksamhet, säkerheten, samhällsekonomin och 
beskattningen, demokratin och social påverkan 

 
Arne Larsson  
Kalix arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F45 
NYKÖPINGS ARBETAREKOMMUN  

Skapa idépolitiska samtal, dialoger och möten 
Den ordinarie verksamheten inom Socialdemokraterna ger inte möjligheter till 
 
grundläggande och utvecklande idépolitiska samtal eller dialoger. Det interna arbetet är 
starkt inriktad på förvaltandet och utvecklingen av de kommunala och regionala planerna 
och verksamheterna med fokus på politiska sakfrågor. Detta styrs också av tidigare 
kongressbeslut och tidigare beslutade planer som i sin tur styr lokala möten och program. 
Även medlemsundersökningar är i sina frågeställningar starkt inriktade utifrån detta. Det är 
i sig inget fel i detta, tvärtom. Det måste göras. Men det är lätt att få känslan av slentrian i 
verksamheten. Intresset för politiken blir inte hållbar om det i sina förutsättningar begränsas till 
ett sakpolitiskt avgränsat sammanhang. Det underlättar inte nyrekryteringen av medlemmar eller 
förtroendevalda. 
 
Vi saknar tillfällen till idépolitiska samtal och dialoger om grundläggande värderingar om 
människan, politiken och samhället. Samtal där man kan mötas på ett personligt, öppet, 
respektfullt sätt, utveckla socialdemokratiska idéer och utvecklas tillsammans med andra. Vi är 
övertygade om att sådana möten dessutom skulle vara positiva i rekryteringen av nya medlemmar. 
Det finns ett stort behov av sådana samtal idag. Att skapa möjligheter för sådana möten skulle 
för många unga kunna vara en positiv väg in i socialdemokratin. Sådana samtal kan också öka 
engagemanget och intresset för olika förtroendeuppdrag. 
 
Vi yrkar därför  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F45:1 att Socialdemokraterna planerar och inför idépolitiska samtal, dialoger och möten i sin 

ordinarie föreningsverksamhet 
F45:2 att Socialdemokraterna planerar, provar och utvecklar öppna idépolitiska samtal, dialoger 

och möten som ett led i rekryteringen av nya medlemmar 
F45:3 att dessa dialoger och samtal får vara förutsättningslösa och medskapande för att kunna 

bli medvetandegörande och folkbildande på ett personligt plan. Mötena bör ledas av 
personer som kan skapa insikt om viktiga grundläggande socialdemokratiska idéer 
och värderingar utan att bli övertagande och bestämmande

F45:4 att Socialdemokraterna ska utreda och samla in idéer för hur rekryteringen av nya 
medlemmar kan utvecklas och förnyas

 
Dick Lundberg, Svante Fjällbäck, Erik Carlgren, Ingrid Carlgren, Björn Littmarck  
Nyköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.
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MOTION F46 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 

Social bostadspolitik mot trångboddhet 
Barn som tvingas dela sovrum med ett eller flera syskon har svårt att i lugn och ro läsa läxor och 
att koncentrera sig på kunskapsinnehållet i både ämnet och läxan. 
 
Vi vet att det innebär lägre betyg och försämrade förutsättningar för fortsatta studier. Vi vet också 
att kortare utbildning ger sämre ekonomi, sämre hälsa, sämre levnadsförhållanden och kortare liv. 
Detta är orättvist. Befolkningsstatistiken visar att flerbarns- och mångbarnsfamiljer blir fler.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F46:1 att partiets programkommission i programarbetet infogar att bostadsbyggandet inriktas 

på en större andel 4-rumslägenheter och framförallt 5-rumslägenheter
 
Jan G Lindhe. (S)entrums s-förening antog motionen som sin egen vid medlemsmöte 210121/
Börje Viberg, ordförande  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F47 
KARLSTADS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Socialdemokratisk representation 
Sverige är en representativ demokrati. Detta innebär att vi väljer representanter som anses 
företräda de röstandes intressen i de beslutande organen som riksdag, landsting-regioner 
kommunfullmäktige,, styrelser och nämnder. 
 
I stort består valmanskåren av en fjärdedel unga vuxna, hälften yrkesverksamma vuxna och en 
fjärdedel åldersrika. 
 
Efter de senaste allmänna valen har framkommit att representanterna i många beslutande organ 
icke anses representera folket dvs de röstberättigade fullt ut. Bl.a. ser man en klar snedvridning i 
åldersfördelning. Fast ca. 27% är s.k. plus 65:or återspeglas inte detta faktum av valda ledamöter 
till de flesta beslutande organen. 
 
Detta är förstås inte acceptabelt -- det medför att vår representativa demokrati snedvridits och 
de äldres röster inte finns representerade i relation till antal röstande i valmanskåren. Vi anser att 
detta har fått och kommer att få negativa konsekvenser för den äldre generationen. 
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De unga vet hur det är att vara ung och vet de ungas behov, samtidigt som de tror sig veta de 
årsrikas behov. De yrkesverksamma vet hur det är att vara ung, vet hur det är på arbetsplatserna 
och samhället för de yrkesverksamma och tror sig veta de åldersrikas behov. De åldersrika vet 
hur det är att vara ung, hur det är i yrkesverksamhet, men framförallt vet de hur det är att vara 
åldersrik. 
 
Valberedningarna har fullt upp med att få många intressenters önskemål tillgodosedda, t.ex. 
invandrare, flyktingar, HBTQ, kvinnor och män, men som allmänt bekant innehåller gruppen 
åldersrika även alla dessa kategorier. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F47:1 att klara rekommendationer ges till partiets samtliga valberedningar, att arbeta för 

att en fjärdedel av de föreslagna representanterna till olika organ som riksdag, 
fullmäktigeförsamlingar, styrelser och nämnder bör vara åldersrika, en fjärdedel 
unga vuxna och hälften är yrkesverksamma vuxna. De representanter som utses skall 
återspegla valmanskåren i en fullgod demokrati

 
Socialdemokratiska äldregruppen Dispyterna  
Karlstads arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F48 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN  

Start av en digital socialdemokratisk morgontidning 
Som en motvikt till den dominanta borgerligt pressen är det stort behov av en socialdemokratisk 
morgontidning.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F48:1 att partiet tar initiativ till startande av en digital morgontidning, alternativt stödja 

startande av en sådan
 
Jan Svärd. (S)entrums S-förening antog motionen som sin egen på medlemsmöte 210121 /Börje 
Viberg, ordförande Malmö arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F49 
VÄNERSBORGS ARBETAREKOMMUN  

Strategi för valrörelsen 2022 
Inför närmast föregående valrörelse till Riksdag, Region och kommun 2018 hade vårt parti en 
flerårig nedåtgående trend vad gällde resultat av väljare som lade sin röst på socialdemokraterna, 
avseende riksdagsval. 
 
Om man skärskådar utvecklingen under 2000-talet så ser valresultatet ut som följer: 
 
2002  39,85 % 
 
2006  34,99 % 
 
2010  30,66 % 
 
2014  31,01 % 
 
2018  28,26 % 
 
Om vi undantar valresultatet för 2014, där partiet fick en marginell ökning, ser vi en klart 
nedåtgående trend. 
 
Det politiska landskapet har förändrats mycket, sett under tid. I den kontexten kan vi se flera 
förklaringsgrunder till våra valresultat sedan millenniumskiftet.  
 
Undertecknad motionär ser några tydliga faktorer till att färre röstande väljer att lägga sin röst på 
Socialdemokraterna. Här är min egen subjektiva analys till förändring över tid: 
 
• Det finns fler partier att välja emellan 
 
• Benägenheten att byta parti har ökat, man är inte lika ”rösttrogen” som tidigare 
 
• Röstsplittringen har ökat. Väljarna röstar olika i de tre valen (riksdag, region och kommun). 
 
• Mediernas ökande roll i valrörelser 
 
•  Ett nytt parti, Sverigedemokraterna, som har tagit röster från framför allt våra kärnväljare, LO-

anslutna arbetare 
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• Vårt partis inte alltid så skarpa och optimala politiska budskap i valrörelser. 
 
• Några mindre lyckade strategier inför valrörelser 
 
Under våren och en bit in i sommaren valåret 2018, redovisades ett antal opinionsundersökningar 
som visade att partiet kunde hamna på historiskt låga nivåer, någonstans i trakten av 23-24 % 
som valresultat. Så dåligt gick det trots allt inte. När alla röster räknats blev vårt slutresultat 28,26 
%, i sig en historiskt låg nivå, men inte en total katastrof. 
 
Det var inte tack vare strategi och kampanjupplägg på central nivå inom partiet som möjliggjorde 
valresultatet på 28 % utan trots detta, Min bestämda uppfattning är att det var en helgjuten insats 
av alla våra valarbetare månaderna före valdagen som var en bärande förklaring till vårt valresultat. 
Som motionär kan jag konstatera att uppställningen inom Vänersborgs Arbetarekommun var 
den bästa i de senaste 20 årens valrörelser på kommunnivå. Många valarbetare ägnade en större 
del av sin tid för en så bra utgång som möjligt för partiet, såväl på nationell som lokal nivå. Inom 
vårt partidistrikt (FyrboDal) var det ett fåtal arbetarekommuner som lyckades behålla de mandat 
som man fått i 2014 års kommunval. Vänersborgs Arbetarekommun var en av dessa. De flesta 
arbetarekommuner inom partidistriktet tappade mandat. 
 
I senaste valrörelsen 2018 var vi många medlemmar och sympatisörer som upplevde partiets 
valbudskap som spretigt och splittrat, och få frågor som samlade en stor majoritet bland de som 
röstade på Socialdemokraterna.( Det fanns även riksdagsledamöter som förmedlade samma 
upplevelse). Ett undantag var nej till marknadshyror inom bostadspolitiken. 
 
Vi som valarbetade (flertalet av oss) hade en rätt hopplös uppgift att hålla reda på alla veckovisa 
utspel från partiet centralt under hela valrörelsen. Utspel där partiet ibland reagerade på andra 
partiers vallöften. Om vi medlemmar och valarbetare upplevde att det var svårt att kommunicera 
alla utspel med de som besökte oss i våra valstugor, så var det definitivt inte lättare för väljare som 
inte dagligen följer politiken. 
 
På det sättet kan vi säga att vi blev lite otydliga om var Socialdemokratin står i en del frågor. 
 
Avsaknaden av en eller några centrala budskap som det till 100 % fokuserades på inom partiet, 
blev bilden för oss i det vardagliga valarbetet. En eller några få frågor som blev synonymt med 
socialdemokratin för den ”vanlige väljaren”, där inte politik är det man varje dag pratar om. Det 
allra tydligaste exemplet på ett budskap som engagerade en stor del av valmanskåren, torde vara 
vallöftet om maxtaxa i barnomsorgen, som lanserades av Göran Persson under valrörelsen 1998. 
Den frågan blev ett signum för vårt parti under denna valrörelse. 
 
Vi behöver en ny slagkraftig strategi vad gäller valbudskap i nästa års valrörelse. En strategi som 
tar sikte på profilering på några vallöften som berör det stora flertalet av vårt lands befolkning. 
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Socialdemokratin måste uppfattas som relevant i människors vardag. Undertecknad motionär är 
helt övertygad om att detta är nyckeln till en mer framgångsrik valrörelse, och ett valresultat som 
innebär att vi åter blir ett parti som samlar mer än 30 % av valmanskåren. 
 
Vilka är då de politikområden eller sakfrågor som engagerar stora delar av de som ska välja parti 
i valet 2022? Det kan vi ha flera uppfattningar om, men garanterat är en gedigen satsning på 
åtgärder för en ännu bättre sjukvård ett sådant område. Pågående pandemi har visat att här finns 
utrymme för förbättringar. En satsning på en bättre och mer jämlik tandvårdsreform kan vara en 
fråga som ”lyfter partiet”.  
 
Vad som är angeläget för det stora flertalet som kommer att ha möjlighet att rösta i september 
2022, måste vi analysera och kommunicera med presumtiva väljare. 
 
Angeläget för oss som ska bidra med vad vi kan i valrörelsen 2022, är en bra dialog inom rörelsen, 
inför beslut om valstrategi och de valbudskap som vi ska kraftsamla kring. Vi som ska valarbeta 
kommer att göra allt vad vi kan för ett bra valresultat, men vi vill ha ett inflytande kring strategi 
och budskap. Formerna för inflytande kan vara rådslag (fysiska eller digitala), eller genom någon 
annan form som partistyrelsen i sin visdom beslutar. 
 
Med stöd av ovanstående yrkas  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F49:1 att partikongressen ger partistyrelsen i uppdrag att ta fram en ny och mer optimal strategi 

i enlighet med intentionen i motionen för valrörelsen 2022 
F49:2 att partistyrelsen ska initiera former för en bred medlemsdialog kring framtagande av 

valmanifest för valrörelsen 2022 
 
Reidar Eriksson  
Vänersborgs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F50 
DALARNAS PARTIDISTRIKT, GÄVLEBORGS PARTIDISTRIKT, 
JÄMTLANDS LÄNS PARTIDISTRIKT,  
NORRBOTTENS PARTIDISTRIKT, VÄSTERBOTTENS 
PARTIDISTRIKT, VÄSTERNORRLANDS PARTIDISTRIKT 

Stärk folkrörelserna/vår organisation 
Vårt sätt att se på folkrörelser och engagemang är en bärande del för vårt parti. Både när det gäller 
vår egen organisationsstruktur och vår politik ser vi egenvärdet av att det är folkets röst som blir 
hörd. I det arbetet är såväl våra socialdemokratiska föreningar som civilsamhällets föreningar 
avgörande för samhällsbygget. På kongressen 2015 antogs ”Handslag för ett framtidsparti” 
som innehåller en rad mål satta fram till år 2020. Målen rör bland annat medlemsantal och 
medlemskapets värde. Vi kräver en uppföljning och utvärdering av detta handslag för att vi 
fortsatt ska vara ett framtidsparti. 
 
Vidare beslutades på kongressen 2015 att partiet skulle ta fram ett folkrörelsepolitiskt program. 
Något som gjordes och fattades beslut om av partistyrelsen 2017. Det folkrörelsepolitiska 
programmet lyfter fram civilsamhällets roll som samhällsförändrande aktör och pekar ut en rad 
punkter genom vilka vi socialdemokrater önskar stärka idéburna föreningars möjligheter att 
bedriva sin verksamhet, lokalisera samhällsproblem och inom ramen för det offentliga kunna 
utföra ett välfärdsuppdrag.  
 
I programmet slår man även fast att stärkta folkrörelser stärker demokratin och är en viktig 
motkraft mot dagens växande populism och extremism, något som visat sig bli mer och 
mer relevant ju längre tiden går. Vi behöver inte uppfinna hjulet igen; det medborgerliga 
engagemanget ska främjas och vi anser därför att det folkrörelsepolitiska programmet ska följas 
upp. Att det efterlevs i praktiken genom den politik vi bedriver är avgörande för att vi ska vara en 
motkraft till extremhögern och den växande populismen.  
 
Vidare anser ser vi behovet av att partidistrikt, arbetarekommuner och även föreningar ska kunna 
vara mer självbestämmande över arbetet med kampanjer och folkrörelsearbetet. Vi tror det är 
avgörande för vår folkrörelses framtid att partiet centralt främjar och skapar förutsättningar för att 
man på regional och lokal nivå själva kan skapa och planera sina kampanjer.  
 
Våra regioner ser olika ut i förutsättningar, styret ser olika ut och verkligheten för folk varierar 
från kommun till kommun och region till region. Budskapen måste gå att anpassa efter den 
faktiska verkligheten och den lokala förankringen måste stärkas. När budskapen först formuleras 
centralt och sedan ska appliceras på hela Sverige riskerar vi att tappa känslan för vad som faktiskt 
engagerar lokalt.  
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För att stärka den lokala förankringen och främja lokalt gräsrotsarbete bör resurser, såväl 
ekonomiska, tekniska och personella, för folkrörelse- och kampanjarbete fördelas från centralt håll 
till den regionala och lokala nivån. Rimligt vore att personal anställd av partistyrelsens kansli ges 
möjlighet att ha sin fysiska arbetsplats ute i landet.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F50:1 att en uppföljning och en åtgärdsplan görs av de målsättningar som beslutades i Handslag för ett 

framtidsparti
F50:2 att det folkrörelsepolitiska programmet följs upp och att en plan för dess efterlevnad tas fram
F50:3 att en omfördelning av resurserna för folkrörelse- och kampanjarbete sker från centralt till 

regionalt och lokalt håll för att stärka den lokala förankringen
F50:4 att personal anställd av partistyrelsens kansli ges möjlighet till annan placeringsort
 
Dalarnas partidistrikt, Gävleborgs partidistrikt, Jämtlands läns partidistrikt, Norrbottens 
partidistrikt, Västerbottens partidistrikt, Västernorrlands partidistrikt beslöt att anta motionen 
som sin egen.  

MOTION F51 
KALMAR ARBETAREKOMMUN  

Systematiskt uppmärksammande av medlemmar som flyttar över kommungräns 
Jag inleder med en anekdot från verkligheten. Under tre år bodde Blekinge-SSU’s 
distriktsordförande (och partimedlem) 200 meter från Socialdemokraterna i Kalmars 
partiexpedition. Helt utan Kalmar Arbetarekommuns vetskap. Samtidigt gick denna SSU-
distriktsordförande runt och undrade varför hon inte fick någon som helst information från 
Socialdemokraterna i sin hemkommun, trots att hon var medlem. Till slut fann vi varandra, och 
Jenny fick tokfart på vårt SSU och sitter idag för oss som ersättare i kommunstyrelsen och som 
andre vice ordförande i Servicenämnden. Men det tog tid. Jenny utgick från att hon automatiskt 
skrivits över till Kalmar AK (så gör SSU, mycket klokt). Och vi i Kalmar AK visste ingenting, 
för vi kan bara se våra egna medlemmar i CRM. Nu i efterhand har jag förstått att det här är den 
ordning partiet medvetet och aktivt anser ska råda. Det valet förstår jag däremot inte, och jag har 
under mina tre år som ombudsman stött på åtminstone ett tiotal sådana här ”fall”. Samtliga dessa 
medlemmar har varit helt ovetande om situationen, och samtliga har förvånat meddelat att de 
självklart vill ha sitt medlemskap där de bor och verkar. 
 
Via diverse indicier, medlemskontakter och samtal av olika slag inom partiorganisationen, 
bedömer jag att ett förhållandevis stort antal medlemmar i partiet omedvetet och oavsiktligt har 
sitt medlemskap placerat i en annan arbetarekommun än den de bor och verkar i. 
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Saken kommer sig av det faktum att vi som medlemmar aktivt behöver flytta även vårt 
medlemskap, när vi flyttar till en annan kommun. Det önskvärda är förstås att vi medlemmar 
är aktiva och medvetna, och att de olika delarna av partiorganisationen också är aktiva och 
medvetna. Samtidigt behöver vi bygga upp en struktur som ger ett så finmaskigt nät som möjligt 
även då medlem och partiorganisation inte är helt på tårna. 
 
Hur många det handlar om är av naturliga skäl - GDPR, inte minst - omöjligt för mig att säga, 
men den bild som vuxit fram ger vid handen att det kan handla om så mycket som 10–15 % av 
den samlade medlemskåren. När det här först uppdagades för mig blev min reaktion att lösningen 
vore att arbetarekommunerna av partidistrikten får listor på medlemmar som bor i kommunen, 
utan att vara medlem i den arbetarekommunen, och sedan kontaktade dessa och ställde frågan 
ifall de vill skriva över sitt medlemskap till sin nya kommun. Men det visade det sig att vårt 
regelverk inte tillåter (kanske inte heller GDPR), och det är därför jag nu författar denna motion. 
 
Den här motionen syftar därför till att skapa en struktur som följer lagar och regler, samtidigt 
som vi undviker att medlemmar omedvetet och ofrivilligt ligger kvar som medlemmar i en 
arbetarekommun som de varken bor eller verkar i. 
 
För min övertygelse är att en mycket stor majoritet av medlemmarna i den här kategorin, om 
de uppmärksammas på situationen, vill ha sitt medlemskap placerat där de bor och verkar. 
Den bedömningen är förstås i hög grad en gissning, men den bygger också på det jag kommit 
i kontakt med under tre år som anställd ombudsman. Jag har hittills inte hanterat något fall 
där aktuell medlem aktivt valt att ligga kvar med sitt medlemskap i den arbetarekommun hen 
flyttat från. Samtliga har varit omedvetna om situationen, och direkt valt att flytta över till 
arbetarekommunen i sin nya geografiska hemvistskommun när det här, nästan alltid av en slump, 
uppmärksammats. 
 
Jag vet, som jag nämnde i inledningen, att SSU har ordningen att den här sortens medlemmar 
automatiskt flyttas över. I första hand skulle jag verkligen önska en sådan ordning även i partiet, 
som kombinerades med att medlemmen uppmärksammades på saken och gavs möjlighet att 
aktivt välja att stanna kvar i sin nuvarande AK. För naturligtvis finns det medlemmar som helt 
medvetet och genomtänkt önskar vara medlemmar i en annan arbetarekommun än den de bor i. 

Att helt förlita sig på - vilket med dagens ordning är nödvändigt - att avlämnande 
arbetarekommun ska uppmärksamma detta, och hinna och vilja prioritera att stämma av saken 
med sin medlem som i förlängningen kanske kan förloras till en annan arbetarekommun, är inte 
rimligt. Det kommer inte att ge ett tillnärmelsevis tillräckligt finmaskigt nät. 
 
Dagens (o)ordning måste förändras. Det kan ske på en rad olika sätt. Vilken väg som är bäst 
behöver genomlysas ordentligt. Önskvärt är dock att ansvaret och behörigheten läggs så nära 
som möjligt den del av partiorganisationen som har en egen vinning i att uppmärksamma 
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omständigheten, och gärna att det här hanteras med en hög grad av automatik. Jag ser följande 
exempel på lösningar: 

•  När en medlem folkbokförs i en annan kommun än den har sitt AK-medlemskap skickas 
automatiskt ett brev ut till medlemmen, med möjlighet att aktivt begära att stanna 
kvar. Om medlemmen inte begär det så skrivs medlemmen tre månader senare över till 
arbetarekommunen i vilken hen är folkbokförd. 

•  Arbetarekommunen där medlem är folkbokförd ges ansvaret - och ges, till skillnad från idag, 
tillgång till informationen - men måste innan överflyttning ha en uttrycklig bekräftelse från 
medlemmen på att medlemmen önskar att flyttas över.

•  Ansvaret läggs på distriktsnivå, med uppgift att rutinmässigt kontakta medlemmar som har sitt 
AK-medlemskap i en annan kommun än den de är folkbokförda i. 

•  Ansvaret läggs på nationell nivå, där partiet nationellt får ansvaret för att bevaka och säkerställa 
att alla medlemmar är medlemmar i den arbetarekommun som de önskar. 

Partiet har en utmaning i att behålla sina medlemmar, i att värva nya medlemmar, i att informera 
sina medlemmar, och i att aktivera och engagera sina medlemmar. Det finns verkligen ingen 
anledning för oss att förstärka den utmaningen med rutiner och ickerutiner som riskerar att leda 
till att medlemmar tappar sin kontakt med och förankring i partiet.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F51:1 att det tillsätts en utredning som har som mål att hitta en ordning där medlemmar inte 

faller mellan stolar, samtidigt som medlemmar fortfarande som en aktiv medveten 
handling kan välja att ha sitt medlemskap i en annan arbetarekommun än den de bor i

 
Linus Hellman  
Kalmar arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F52 
VALLENTUNA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Sänka medlemsavgifter till Socialdemokraterna 
Vi upplever att det är en hög medlemsavgift i Socialdemokraterna. 
Socialdemokraterna ligger på en absolut toppnivå jämfört med andra partier i Sverige. 
Socialdemokraterna har en avgift på 240 kronor per år oavsett ålder (gäller ej SSU och 
hedersmedlemmar).  

Några exempel på andra partiers avgifter: 

Liberalerna 50 kronor första året, sedan 200 kronor / år. 
 
Vänsterpartiet 100 första året, sedan 300 kronor / år eller inkomstrelaterat. 
 
Miljöpartiet 240 kronor / år, studenter , pensionärer, arbetslösa halva avgiften. 
 
Moderaterna 100 kronor ingångsavgift och sen avgör lokalföreningen avgiften. (uppgift saknas) 
 
Centern 150 kronor / år för alla. 
 
Sverigedemokraterna 200 kronor / år. 2000 kronor för livstids medlemskap. Gratis anslutning 
till kvinnoförbundet. 
 
Vi tänker att det är en för hög tröskel för nya medlemmar att gå med när man frågar om de vill 
vara med och påverka genom att bli medlem. Motionärerna anser att avgiften är för hög för den i 
vissa fall enskilde individen och pensionären/ sjukskrivne/ med flera, som har låga inkomster. Vi 
anser dock inte att medlemmen ska behöva ansöka om rabatterad medlemsavgift utan vi tänker 
att det ska möjligt för alla ha råd att vara med i Socialdemokraterna 
 
Vid första anblicken kan det tyckas som en liten peng, men för den som har låga inkomster är det 
jättemycket pengar och man prioriterar annat.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F52:1 att partistyrelsen verkar för att konkreta förslag på åtgärder vidtas för att alla ska ha 

möjlighet och råd att vara med i Socialdemokraterna
F52:2 att partistyrelsen ska se över och utreda medlemsavgifterna för att sänka tröskeln till att 

gå med i socialdemokraterna för att engagera sig i samhället
 
Ing-Marie Elfström, Gustav Elfström och Monique Nilsfors  
Vallentuna arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  
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MOTION F53 
LILLA EDETS ARBETAREKOMMUN 
 
Tvärvetenskapligt forskningsdanalys 
Socialdemokraterna har en unikt lång och tidsmässigt stora andel av att inneha regeringsmakten i 
Sverige under 100 år av demokrati i landet. Grunden för det är förmågan att både vara i kontakt 
med väljarna och följa med i samhällets ständiga utveckling. Målen om rättvisa och jämställdhet 
har varit konstanta medans medlen har förändrats över tid.  

Som parti har vi ständigt utvecklat vår politik och vi har vid olika tillfällen förändrat vår 
organisation.  

Valresultaten och opinionssiffrorna de senaste två decennierna visar att vi som parti tyvärr har 
stagnerat. Det som under lång tid varit ett 40-procentsparti är just nu ett runt-30-procentsparti. 
Medlemsantalet har krympt, samhället har genomgått stora förändringar på i stort sett alla 
områden.  
 
Det är uppenbart att Socialdemokraterna tappat lite av sin unika förmåga att följa med i tiden 
och utvecklas. Läget är inte på något sätt hopplöst men det är dags att målmedvetet öka både 
takten och systematiken i det ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi har 
förändrats och utvecklats även under de senaste två decennierna men det finns invanda strukturer 
och traditioner som vi inte självkritiskt har granskat och förändrat. 

Att följa med i tiden handlar bland annat om att kunna följa och tillgodogöra sig den akademiska 
forskningen och vetenskapliga utvecklingen. Tidvis har vårt parti varit mycket framgångsrik i 
arbetet att följa forskningens utveckling och forma tillämpningar i praktisk politik. 
 
Idag behöver vi som parti bättre knyta an till aktuell forskning och föra in den i partiets 
politikutveckling både nationellt och lokalt. För att göra det borde det på partiets nationella 
kansli inrättas en särskild grupp av personer som själva är akademiskt välmeriterade för att med en 
tvärvetenskaplig utgångspunkt följa aktuell forskning och regelbundet rapportera till Partistyrelsen 
dels genom egna översikter dels genom att bjuda in forskare. Dessutom bör kunskaperna spridas i 
hela partiorganisationen så att det bidrar till politikutvecklingen på alla nivåer inom partiet. 
 
Främst bör detta arbete inriktas på olika forskningsdiscipliner som kan bidra till nya metoder och 
politiska förslag för att skapa nya jobb, öka jämställdheten och bygga en socialt och miljömässigt 
hållbar tillväxt.  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F53:1 att en grupp inrättas på Socialdemokraternas nationella kansli för tvärvetenskaplig analys
F53:2 att partikongressen antar motionen och erforderlig stadgeändring görs
 
Kenneth G Forslund  
Lilla Edets arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F54 
MALMÖ ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Utökad äldrerepresentation i beslutande organ 
26 procent, cirka 2 miljoner, av väljarkåren är 65 år eller äldre. Drygt en fjärdedel alltså. 
 
Av riksdagens 349 ledamöter är idag 6 över 65 år, vilket är mindre än 2 procent. Om de skulle 
spegla befolkningens sammansättning borde de vara ungefär 90 stycken. De äldre är således klart 
underrepresenterade i riksdagen, vilket är oacceptabelt.  
 
Partiet har tidigare tagit beslut om att 25 procent av ledamöterna ska vara under 35 år och att 
varannan ska vara kvinna. 
 
Nu bör det vara dags att även besluta om fördelningen av äldre över 65 år till olika beslutande 
organ.  
 
Målsättningen måste vara att kommande nomineringar speglar den faktiska åldersfördelningen i 
vårt land. Inte genom fasta procentsatser, men att valmanskåren från 65 år och uppåt ska ha en 
ökad representation i våra beslutande organ - inom riksdag, landsting/regioner och kommuner.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F54:1 att partiets nomineringar för val av ledamöter till olika beslutande organ i fortsättningen 

ska präglas av den faktiska åldersfördelningen inom valmanskåren
 
Jan Svärd. Sentrums S-förening har skickat motionen som egen. /Börje Viberg, ordförande  
Malmö arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  
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MOTION F55 
ÄLVSBORGS SÖDRA PARTIDISTRIKT  

Vad vilja socialdemokraterna? 
Den frågan har man hört tidigare. Socialdemokraterna regerar nu tillsammans med Miljöpartiet 
och efter ett avtal med Liberalerna och Centerpartiet innehållande 73 punkter. Dessutom är man 
beroende av en M-KD-budget. 
 
I ett sådant läge kan det bli otydligt vad socialdemokraterna själva vill. För att råda bot mot detta 
kan det vara läge att höra sig för vad partimedlemmar och sympatisörer tycker och tänker i olika 
frågor. Detta kan i sin tur bli underlag till en valplattform för kommande val.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F55:1 att partistyrelsen tar initiativ till-och i samarbete med ABF, att det anordnas 

ämnesinriktade studiecirklar och att resultaten av dessa sammanfattas till ett förslag, 
som kan antas på lämpligt sätt

F55:2 att Bifalla motionen
 
Inger Persson och Stig Persson  
Älvsborgs södra partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F56 
LANDSKRONA ARBETAREKOMMUN  

Varför ska vi skriva arbetarrörelsen historia? 
Helt enkelt därför att arbetarrörelsen spelat en så avgörande roll i den historiskt mäktiga och 
märkliga förändring, som ägt rum i Sverige under de senaste 150 åren. Från levnadsvillkor som ett 
fattigt land har vi gjort den långa resan över demokrati och allmän rösträtt, Folkhemsbygge och 
ekonomisk utveckling till dagens verklighet. Det är en ärorik historia.  
 
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona är ett exempel på att både bevara och utveckla som arkiv för 
forskningen från Lunds universitet mfl. 
 
Men samtidigt är arkiven och arbetarrörelsen utsatta av attacker från borgerliga partier och därför 
är det viktigt att vi tar ansvar för vår historia. För om inte vi tar ansvar och skriver vår historia så 
kommer ingen annan skriva vår historia. 
 
Skåne, som ju spelat en så viktig roll för arbetarrörelsen i Sverige, har naturligtvis en spännande 
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historia att berätta. Det måste också finnas ett rikt arkiverat material att utgå från. Liksom från de 
skrifter och memoarer, som ett antal ledande personligheter i Skåne och Sverige har lämnat efter 
sig  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F56:1 att partistyrelsen lyfter upp frågan om våra arkiv och tar ett större ansvar för vår historia
F56:2 att allt material vi Socialdemokrater använder ska tryckas med datum
 
Peter Böök, Henna Christensson  
Landskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F57 
TROLLHÄTTANS ARBETAREKOMMUN  

Volontärarbetarnas närvarande på kongressfesten 
Volontärarbetarna har en viktig roll på kongressen så att den fungerar. Det har varit klart att 
kongressombuden, kongressarbetarna och en del personal från partiet att dessa personer blir inbjudna till 
kongressfesten. Däremot har det varit oklart för volontärarbetarna in i det sista om de blir inbjudna till 
kongressfesten.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F57:1 att alla volontärarbetarna alltid skall blir inbjudna till kongressfesten på lika villkor som 

alla andra
 
Trollhättans Arbetarekommun  
Trollhättans arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F58 
MORA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Vårt Socialdemokratiska parti behöver flera äldre på valbar plats till Riksdagsvalet 
år 2022 
Gruppen äldre i valmanskåren över 70 år och mer växer starkt i vårt land. Däremot så kan man 
se att gruppen äldre över 70 år och mer, som representerar Socialdemokraterna borde kunna öka 
Detta ser man mycket tydligt då det gäller val till Riksdagen. 
 
Vid valet 2018 var det ingen person över 70 år som invaldes från det Socialdemokratiska 
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partiet. Skall tilläggas att 1 personer invaldes som ersättare för Statsråd. Det innebär sålunda att 
Socialdemokraterna nu har 1 person som ledamot i Sveriges riksdag som är mer än 70 år. Även 
vid tidigare val så har äldregruppen över 70 år som representerar Socialdemokratiska partiet varit 
alltför få. Ålderism har drabbat även de andra partierna. 
 
Risken är stor att snart kan det bildas ”ett pensionärsparti” i vårt land, då man ser ålders-
fördelningskurvan i SCB befolkningsstatistik där gruppen 70 år och äldre växer mycket starkt. 
 
Med stor sannolikhet så efterfrågar valmanskåren fler äldre personer som representerar 
Socialdemokraterna till samtliga tre val. De vet att våra förtroendevalda har kunskap och 
livserfarenhet. Och de kan konsten att lyssna in och föra fram viktiga frågor till beslut. Det är 
också naturligt att gruppen äldre efterfrågar äldre kandidater till Riksdagen. Det gäller även till 
valen i Kommun som till Region.  
 
Man kan även härleda valen från de tidigare år. Vi har ej kunnat nå den äldre delen av 
valmanskåren. Då vi inte har prioriterat åldersgruppen 70 år och äldre. 
 
Flera ställer sig frågan Vad kan detta bero på? 
 
Svaren kan vara många. Det som kan vara avgörande ”är traditionens makt”. Man har även 
bortsett från en god politisk representation som har stark .likhet med befolkningen. 
 
Även i vårt parti torde det finns en stark ”Ålderism” som betyder en skev syn på åldersgruppen 
äldre. Ålderism i samhället sprider sig snabbt i vårt samhälle. Alltför få uppmärksammar detta. 
 
Ett tydligt bevis har vi nu fått se i inom äldreomsorgen genom pandemin. Stora delar av 
omsorgen har på sina håll blivit helt utslagen. Kunskapen om de äldre har saknats. Ingen vill ta 
ansvar. Listan kan här göras lång. Ålderism förskräcker. 
 
Ett uppvaknade behövs. Gruppen äldre är inte omyndigförklarade. Och de har bevisat med kraft 
att de behövs i dagens och morgondagens samhälle. 
 
Detta kan man se även tydligt från andra länder att gruppen äldre har en större representation i 
”statsapparaten” än i vårt land. 
 
Socialdemokratiska partiet får nu möjlighet att visa att partiet tar vara på de äldres kunskaper i det 
praktiska vardagsarbetet efter samma värderingar som andra åldersgrupper i partiet. 
 
Låt oss också slå fast att det behövs inget ”Pensionärsparti” i vårt land, trots SCB befolknings-
siffror som visar att gruppen äldre växer. Socialdemokraterna är ett framtidsparti för de äldre. Där 
skall de ha egna representanter i Riksdag, Regioner och Kommuner som för deras talan. 
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Den befolkningsprognos som tagit fram för valåret 2022 visar att åldersgruppen 70 år och äldre är 
15% av landets valmanskår. Detta är ett faktum som vi skall ta tillvara och lägga grunden för en 
valseger. 
 
Jag föreslår att kongressen beslutar att rekommendera partidistrikten att verka för att de skall 
tillvarataga de äldres kunskaper och livserfarenhet för uppdrag i den Svenska Riksdagen. 
 
Självklart skall partidistrikten föra fram samma budskap till valberedningen då det gäller val till 
Region som till Kommun. 
 
Detta budskap kommer att lägga grunden till en efterlängtad valseger med egen majoritet i 2022 
års val till Riksdag, Region samt till Kommunerna i vårt land. 
 
Låt oss tillsammans klara detta framtidsmål för vårt land. Våra medborgare vill det!  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F58:1 att kongressen beslutar att rekommendera partidistrikten att verka för att de skall 

tillvarataga de äldres kunskaper och livserfarenhet för uppdrag i den Svenska 
Riksdagen

 
Arne Pettersson  
Mora arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F59 
STOCKHOLMS PARTIDISTRIKT 

Ökad representation av äldre bland partiets folkvalda politiker 
Vid valet 2018 var 2 miljoner över 65 år. Det motsvarar 26% av väljarkåren i Sverige. Trots detta 
var bara 8 av de riksdagsledamöter som blev valda över 65. Det motsvarar ca 2,2% av det totala 
antalet ledamöter. Det ska jämföras med de 311 ledamöterna (89,1%) som var 30-64 år, och de 
30 ledamöterna (8,6%) som var 18-29 år. Vad säger oss dessa siffror? Vi blir allt äldre i Sverige och 
den del av väljarkåren som är 65 år eller äldre utgör nu 26 procent.  
 
Av riksdagens ledamöter är drygt 2 procent över 65 år. Socialdemokraterna hade bara en ledamot 
som var 65 år eller äldre i riksdagen 2018. Vi äldre är klart underrepresenterade i riksdagen och 
det är oacceptabelt. Vi kallar oss ett feministiskt parti med varannan damerna, men vi behöver 
också ta till oss att vi har många medlemmar som är 65 år och äldre med många olika erfarenheter 
och kunskaper. Att inte ta hänsyn till det vid nomineringar till olika beslutande organ är en 
klart oacceptabel trend. Vi har redan kongressbeslut som säger att 25 procent av ledamöterna till 
riksdagen ska vara under 35 år och att varannan ska vara kvinna.  
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Nu är det dags att även besluta om fördelningen av äldre än 65 år. Vid kommande nomineringar 
till olika beslutande organ ska antalet ledamöter som är 65 år och äldre ha som mål att spegla hur 
den faktiska åldersfördelningen ser ut i valmanskåren. Kanske kan man inte låsa nomineringar till 
fasta procentsatser men målet måste vara att valmanskåren över 65 ska ha en ökad representation 
i riksdagen. De äldre vet att de är underrepresenterade och risken är att de känner utanförskap 
i Socialdemokraterna och väljer att rösta på annat parti i nästa val. Det finns ingen som kan 
påstå att majoriteten av oss är för gamla för uppdrag i riksdagen. Vi lever längre, är friskare och 
majoriteten klarar oss själva långt upp i åren. Dagens 70-åringar motsvarar 70-talets 50 åringar. Vi 
är experter på de äldres situation, vet hur det är att vara unga och medelålders. Konsekvenser av 
att äldre inte är representerade! 
 
I Coronakrisen har det uppdagats hur riksdag, regioner, kommuner medvetet har skurit 
ner på äldrevården till en nivå som inte är acceptabelt i dagens Sverige. Äldrevården är 
underfinansierad och vården får inte kostnadstäckning utan förväntas ”effektivisera” för att 
klara kostnadsökningarna. Hade denna resursbrist och ojämlikhet uppstått om äldre varit mera 
representerade i beslutande organ? Många äldre upplever bristande empati från alla partier och 
valda ledamöter i Sverige som bortser från de äldres behov i samhället samtidigt som de väljer att 
sänka skatterna och minska det offentliga till förmån för det privata. Vi över 65 kan inte acceptera 
denna situation längre.  
 
Alltfler av oss har grund att ifrågasätta om de ledamöter som ska representera oss har kontakt 
med äldre generationer eller förstår de äldres situation i samhället. Väljare över 65 är en av 
de röstsvaga grupperna i Sverige som tillsammans med lågavlönade kvinnor och andra svaga 
resursfattiga grupper hör till förlorarna när det gäller fördelning av landets resurser. De äldre 
måste representeras av förtroendevalda som också, förutom alla andra behov, ser till att resurserna 
fördelas på ett jämlikt sätt och att resurserna ökar för att finansiera behoven.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F59:1 att Socialdemokraterna ska verka för ökad representation av äldre i partiets listor inför 

valen
 
Mälarhöjden-Axelsbergs S-förening  
Stockholms partidistrikt beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F60 
UMEÅ ARBETAREKOMMUN  

Behåll den stadgereglerade adjungeringen av sidoorganisationerna 
Socialdemokraterna är ett parti med levande sidoorganisationer som bidrar till den bredd och 
den styrka som folkrörelsen vilar på. Folkrörelsen är vårt fundament, och i en tid när politiken 
splittras och antidemokratiska strömningar verkar behöver vi vårda alla partimedlemmars olika 
erfarenheter, kunskaper och intressen när vi strävar efter gemensamma mål i en gemensam kamp 
för demokratisk socialism. Samtidigt har vi olika perspektiv och olika infallsvinklar, och den 
mångfalden driver kampen framåt och hjälper oss som parti. 
 
S-kvinnor har i tidigare remissvar varit tydliga med vikten av att behålla den stadgereglerade 
adjungeringen med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för sidoorganisationernas ordförande i 
Verkställande utskottet (VU) och Partistyrelsen (PS). Det utgör en stomme för ett gott och tätt 
samarbete inom partiet och bör vara formellt reglerad i stadgar för att bibehålla kontinuitet och 
undvika att sidoorganisationernas närvaro och samarbete står och faller på individer.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F60:1 att den stadgereglerade adjungeringen med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för 

sidoorganisationernas ordförande i Verkställande utskottet (VU) och Partistyrelsen 
(PS) behålls

 
Birgitta Mukkavaara och Novalie Lilja  
Umeå arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F61 
GÖTENE ARBETAREKOMMUN  

Betalning av medlemsavgift 
Idag betalar våra medlemmar sin medlemsavgift utspritt under hela året. Det skapar en viss 
förvirring hos medlemmen eftersom man oftast betalar avgiften i början av året i andra föreningar. 
För att få en bättre kontroll av betalda medlemsavgifter hos S- förening eller arbetarkommun vore 
det bättre att inkassera avgiften samtidigt för alla medlemmar. 
 
Undantaget är de medlemmar som har autogiro och betalar månadsvis.  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F61:1 att medlemsavgiften skall betalas in senast första kvartalet för samtliga medlemmar, 

undantaget autogirobetalningar
 
Götene Arbetarkommun  
Götene arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F62 
EDA ARBETAREKOMMUN  

Datum för årsmöten 
I stadgarna finns nu sista datum för årsmöte för respektive organisationsnivå som förening, 
arbetarekommun och partidistrikt. Men det saknas ett första datum. 
 
Om det fanns ett sådant skulle det säkerställas att varje organisationsnivå kan genomföra sitt 
årsmöte utan att störas av andra parallella årsmöten på annan nivå.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F62:1 att stadgarna utformas så att årsmöte för föreningar, arbetarkommuner och partidistrikt 

skall hållas inom var sitt tidsintervall som inte överlappar varandra
 
Eda arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F63 
ÖREBRO ARBETAREKOMMUN 
 
Datum för årsmöten 
I stadgarna finns nu sista datum för årsmöte för respektive organisationsnivå som förening, 
arbetarekommun och partidistrikt. 
 
Men det saknas ett första datum. Om det fanns ett sådant skulle det säkerställas att varje 
organisationsnivå kan genomföra sitt årsmöte utan att störas av andra parallella årsmöten på 
annan nivå.  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F63:1 att stadgarna utformas så att årsmöte för föreningar, arbetarkommuner och partidistrikt skall 

hållas inom var sitt tidsintervall som inte överlappar varandra
 
Handels socialdemokratiska förening Örebro  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F64 
UPPLANDS VÄSBY ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Direktvalda ordföranden på alla nivåer i partiet 
När brittiska Labour valde sin nya partiledare Keir Starmer. Han vann med 56 procent i 
omröstningen som bestod av cirka 500 000 partimedlemmar. När Stefan Löfven valds till 
partiordförande var det av 24 ledamöter i partistyrelsen. När han omvaldes på kongressen som 
består av 350 ombud. Vi är cirka 90 000 partimedlemmar idag. 
 
Förankringsprocessen måste också vara mer öppen än idag. Den representativa modellen 
med valberedningar som förankrar sina förslag i mindre kretsar representerar inte alltid alla 
medlemmars röster. Jag ser det som ett problem när vi pratar om interndemokrati, öppenhet 
och likabehandlingsprincipen måste gälla även i sådana processer. Annars riskerar vi att alla 
medlemmars röst inte blir jämlik i vårt parti. 
 
Ett framåtriktat och mer jämlikt socialdemokratiskt parti måste sträva efter att låta flera 
kandidater att kandidera mot varandra. Redovisa samtliga kandidater för medlemmarna och 
anordna utfrågnings tillfällen där kandidaterna presenteras och medlemmar får möjlighet att 
ställa sina frågor. Efter det anordnas provval i arbetarekommunerna för att se vilka kandidater 
som får tillräcklig stöd för att bli valbar. Det ska stå i stadgarna hur många stödnomineringar från 
arbetarekommuner en kandidat behöver för att bli valbar. 
 
Vi har över 100 års erfarenhet av att välja kongressombud och ser inte att det är något problem att 
ha ytterligare ett val till partikongressen i samband med att vi väljer vårt kongressombud väljer vi 
även vår partiordförande bland kandidater som ha fått tillräckligt många stödnomineringar.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F64:1 att Socialdemokratiska arbetarepartiet inför ett direktval till ordförande i partistyrelsen 

och till partidistriktsstyrelsen. Varje medlem i partiorganisationen ska ha en röst
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F64:2 att alla kandidater som får tillräckligt många stödnomineringar från arbetarekommuner 
ska bil valbara kandidater. Nivån på andel stödnomineringar en kandidat behöver få 
ska skrivas in i stadgarna

F64:3 att direktvalet ska hållas samtidigt som ordinarie kongressval
F64:4 att medlemsmötet beslutar att motionen skickas vidare som enskild
 
Lars Rande  
Upplands Väsby arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F65 
ALE ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

En motion skall kunna gå som egen 
Jag har fått uppgifter att kongressen funderar över att omöjliggöra att en motion kan gå som 
egen till kongresser framåt. Detta förslag måste komma uppifrån. Jag har alltid uppfattat att 
Socialdemokraterna ser engagerade människor i partiets bas som styrkan i partiet. Ju fler som är 
engagerade i politiska frågor, desto bättre styrka i frågan. 
 
Jag har förståelse för de i partiet som tycker att det blir tungrott med för mycket demokrati. Faran 
som jag ser det i den här frågan är om vi vill ha ett toppstyrt Socialdemokraterna eller om alla 
skall få göra sin röst hörd.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F65:1 att behålla tingens ordning med motioner som kan gå som egen till kongresser
 
Kent Enlund, Älvängens s-förening  
Ale arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F66 
ÖREBRO ARBETAREKOMMUN 
 
Ett medlemskap grundat i den representativa demokratins principer 
”Demokrati kräver att var och en respekterar andras demokratiska rättigheter, tar sin del av 
ansvaret för samhällsarbetet och följer fattade beslut, även när de går de egna önskningarna emot. 
Demokrati ger rätten att driva sina åsikter och sina intressen, men innebär också skyldigheten att 
lyssna på andra. Den utesluter inte motsättningar och konflikter, men kräver av alla en beredskap 
att lösa motsättningarna i just demokratiska former. 
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I principen om demokratins företräde ligger övertygelsen om att samhällsutvecklingen kan 
påverkas och styras. Att skapa denna tilltro, och se till att människor själva kan forma sin framtid, 
tillhör socialdemokratins viktigaste uppgifter.”  
 
Så beskriver partiprogrammet vår syn på demokrati.  
 
Demokratin är långt ifrån bara ett styrelseskick eller en idé om hur samhället ska styras. Det är 
också ett förhållningssätt som präglar hur vi ser på samhället. 
 
För vårt parti har alltid den representativa demokratin varit viktig. Vårt parti bygger på idén om 
att politiken formas i det lokala samhället där våra medlemmar och förtroendevalda möter och 
känner sina grannar. Där fångar vi upp behoven och där agiterar vi för att fler ska ansluta sig 
till vår rörelse. Därför är det viktigt att måna om att olika geografiska delar av vår kommun, vår 
region och vårt land ska vara representerade när vi fattar beslut. 
 
Under lång tid har politiken professionaliserats och många människor upplever ett allt större 
avstånd mellan sig och den, som man upplever det, politiska eliten.  
 
För att Socialdemokraterna återigen ska bli en folkrörelse i människors vardag i hela vårt land är 
det oerhört viktigt att vi stärker kopplingen mellan partiets lokala organisation, nära människors 
vardag och där de politiska besluten får effekt.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F66:1 att medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den grundorganisation denne väljer att 

tillhöra eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det partidistrikt där denne bor
 
Karin Sundin  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F67 
KARLSKRONA ARBETAREKOMMUN  

Inför löpande motionsrätt hos Socialdemokraterna 
Vi socialdemokrater har alltid sett framtiden som en lockande möjlighet. Just därför att vi aldrig 
ens i dystra tider förlorat tron på det demokratiska framstegets möjlighet. 
 
Våra idéer är grunden och genom att ständigt lyfta förslag som tar oss mot en bättre morgondag 
fortsätter vi framåt. Steg för steg. 
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Arbetarrörelsen styrka har alltid varit vår folkrörelse. Genom att vara många har rörelsen berikats 
med en stor mängd idéer och förslag. 
 
Folkrörelsen är än idag vår stora styrka, men nu för tiden ser vi betydligt färre motioner och 
förslag komma från oss medlemmar. 
 
Alla går vi runt och funderar på olika förslag för samhällsförbättring, men tyvärr missar vi 
ofta möjligheten att göra om dem till motioner då det är dags för inlämning inför årsmöten, 
kongresser eller val. 
 
Ett sätt för att återigen öppna dammluckorna för vår rörelses framtidsförslag skulle vara att införa 
en kontinuerlig motionsrätt. På så sätt kan du som medlem direkt skicka in din idé till partiet. 
 
Idag genomförs många av våra årsmöten och kongresser utan några lagda motioner eller nya 
politiska program. Så kan vi inte fortsätta. Våra idéer är vår livsluft. De är blodet i våra ådror. 
Utan våra idéer stannar rörelsen.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F67:1 att Socialdemokraterna i Sverige inför kontinuerlig motionsrätt
F67:2 att medlemmarna via arbetarekommuner därmed när som helst kan skicka in motioner 

till den socialdemokratiska partistyrelsen för vidare behandling på nästa partikongress
 
Avanti S-förening  
Karlskrona arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F68 
LILLA EDETS ARBETAREKOMMUN  

Inrätta ett direktmedlemskap/stödmedlemskap 
Socialdemokraterna har en unikt lång och tidsmässigt stora andel av att inneha regeringsmakten i 
Sverige under 100 år av demokrati i landet. Grunden för det är förmågan att både vara i kontakt 
med väljarna och följa med i samhällets ständiga utveckling. Målen om rättvisa och jämställdhet 
har varit konstanta medans medlen har förändrats över tid.  
 
Som parti har vi ständigt utvecklat vår politik och vi har vid olika tillfällen förändrat vår 
organisation. Valresultaten och opinionssiffrorna de senaste två decennierna visar att vi som parti 
tyvärr har stagnerat. Det som under lång tid varit ett 40-procentsparti är just nu ett runt-30-
procentsparti.  
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Medlemsantalet har krympt, samhället har genomgått stora förändringar på i stort sett alla 
områden. Det är uppenbart att Socialdemokraterna tappat lite av sin unika förmåga att följa med 
i tiden och utvecklas. Läget är inte på något sätt hopplöst men det är dags att målmedvetet öka 
både takten och systematiken i det ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi har 
förändrats och  
 
utvecklats även under de senaste två decennierna men det finns invanda strukturer och traditioner 
som vi inte självkritiskt har granskat och förändrat. 
 
Människors möjlighet att engagera sig och att själva få påverka sin situation är viktig för oss 
socialdemokrater. Det präglar vår syn även på vårt eget parti. Varje medlem ska ha lika stor 
möjlighet att påverka våra beslut, att få delta i verksamheten. 
 
Det är en utmärkt tanke som jag delar fullt ut, men jag möter allt fler människor som tycker att 
det är ett väldigt stort steg och ansvar. De delar våra grundläggande värderingar, röstar på oss i val 
och vill gärna stödja vår verksamhet. Men de ryggar för att bli medlem i ett parti, att bli politiker. 
 
Skälen är många och varierande, de vet att det finns enskilda delar i politiken de inte håller med 
om. De känner att de inte kan tillräckligt och kan försvara och förklara allt, något de självfallet 
inte måste men tror att de behöver. De skulle vilja stödja partiet men känner att om de blir 
medlem så kommer det önskemål/krav på att de ska engagera sig och det har de inte tid med. Vi 
som är aktiva vet att allt detta är överdramatiseringar av vad medlemskapet i vårt parti innebär. 
Det enda egentliga kravet vi har är att medlemmen betalar sin medlemsavgift, allt annat är 
frivilligt.  
 
Vi behöver avdramatisera medlemskapet och steget in i partiet. Därför borde vi låta människor 
tydligt göra det enda som vi kräver av en medlem – betala medlemsavgift. För att göra det väldigt 
tydligt att det är ett möjligt val föreslår jag att vi inför ett nytt ytterligare medlemskap i partiet.  
 
Ett Direktmedlemskap/Stödmedlemskap. Den som vill kan bli medlem i partiet enbart för att 
stödja oss ska kunna bli det centralt i partiet. Samma medlemsavgift som för vanliga medlemmar. 
En gång om året skickas ett brev ut med en fråga om personen vill förnya sitt medlemskap eller 
rent av ta steget att bli medlem i någon S-förening/Arbetarekommun.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F68:1 att ett nytt direktmedlemskap/stödmedlemskap enligt ovan inrättas inom 

Socialdemokraterna
F68:2 att partikongressen antar motionen och erforderlig stadgeändring görs
 
Kenneth G Forslund  
Lilla Edets arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 
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MOTION F69 
KATRINEHOLMS ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

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 vilket skäl det än 
månde vara, inte ta på sig uppdrag i det 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 kommer att uteslutas ur partiet för att de deltar i ett annat partis 
verksamhet där socialdemokratiska partiet ställer upp i val.  
 
Är det verkligen rimligt? 
 
Att medlemmar i Socialdemokraterna vill engagera sig i sin kyrka och organisera sig för val 
inom kyrkan må väl stå dem fritt. Men att deras intresse för sin kyrka skulle ha något med det 
socialdemokratiska partiet eller alla dess medlemmar att göra verkar rätt obegripligt. Vi skiljde 
staten från kyrkan år 2000 sen dess är det en religiös förening bland andra.  
 
Jag kan inte se att vi har någon moralisk, demokratisk, solidarisk eller ideologisk rätt att i våra 
stadgar lägga detta ansvar på alla (det är trots allt stadgarna som man måste acceptera som 
medlem) då det handlar om en religiös frivillig medlemsorganisation som på intet sätt har med 
medborgarskapet att göra. Dessutom har vi ju en sidoorganisation i Tro & Solidaritet som kanske 
är mer lämpade att engagera sig i detta. 
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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. Släpp det religiösa oket i partiet!  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F69:1 att det socialdemokratiska partiet ändrar sina stadgar så att allt om Svenska Kyrkan stryks
F69:2 att engagemang i Svenska Kyrkan i en annan valbar gruppering inte ska leda till 

uteslutning 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 sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F70 
ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN  

Medlemsavgifter/Stödmedlemskap 
Jag är i grund och botten föreningsmänniska. 
 
Jag medlem i många föreningar - idrotts-, kultur-, konst-, hembygds-, sociala- 
funktionsrättsföreningar med flera. 
 
De flesta föreningarna betalar jag min medlemsavgift till - bidrar på så vis till deras fantastiska 
verksamhet – men har i övrigt valt att inte vara aktiv. 
 
Man skulle förenklat kunna säga att jag är en typ av supporter/sponsor av en mindre summa 
pengar, medan alla andra gör ett fantastiskt jobb - jag visar bara min uppskattning.  
 
Jag tycker om den medlemsavgift vi har idag. 
 
Jag tycker det är enkelt när vi värvar medlemmar att direkt kunna säga vad ett medlemskap kostar 
och att det gäller oavsett vilken förening du blir medlem i (med vissa undantag) 
 
60 kr till varje nivå och möjligheten att gå med i flera föreningar med ett tillägg på 60 kr tycker 
jag också är väldigt bra - vi som är engagerade är ofta det på många håll och kanter. I stället för att 
behöva välja mellan föreningar, kan jag lägga till, som i mitt fall HBT-S, och känna att jag får ett 
än större värde av mitt medlemskap.  
 
Jag är en aktiv medlem i en av föreningarna jag är medlem i, jag har förmånen att ha flera 
förtroendeuppdrag och är jättenöjd med mitt medlemskap. 
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Dock har jag under årens lopp mött tidigare partimedlemmar och de jag velat värva som tyckt att 
avgiften varit för hög och de har då valt att gå ur respektive valt att inte gå med. De har tyckt att 
medlemsavgiften varit för hög – då de endast velat betala in en avgift som stöd till det jobb vi gör 
- och då tyckt att 240 kr är för mycket. Det känns aldrig bra!  
 
I en tid där vi på Arbetarekommunnivå och Föreningsnivå kämpar med att väva medlemmar 
önskar jag att vi kunde erbjuda något till de som tycker att 240 kronor är en för hög summa om 
en inte vill vara aktiv utan bara vara supporter.  
 
Det skulle kanske kunna vara så att en bara vill vara med i partiet - stötta vår politik - men känner 
att en inte har ett intresse av att betala till alla nivåer. 
 
Jag är stolt över att vara medlem i Socialdemokraterna och önskar att fler av våra väljare valde 
att bli medlem i vårt parti. För att lyckas med det måste vi alla våga fråga fler om de vill bli 
medlemmar.  
 
Att ha att-satser med konkreta summor eller förslag på utformning begränsar möjligheten 
för motionen att bifallas och det är viktigare att vi som parti ser över hur vi kan erbjuda fler 
möjligheten att vara med i vårt lag.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F70:1 att Socialdemokraterna verkar för fler alternativ till medlemskap/stödmedlemskap i 

Sveriges största folkrörelseparti
 
Zenitha Nordfjell  
Örnsköldsviks arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F71 
KALMAR ARBETAREKOMMUN  

Minska antalet revisorer i S-föreningar/-klubbar 
Många av våra S-föreningar och klubbar i landet har medlemsantal som ligger under 50 
medlemmar. Vi vill värna att ha kvar små föreningar och klubbar för att det stärker oss som 
parti och det är en trygghet och medlemsvänligt för våra medlemmar att kunna välja föreningar 
som ex. ligger lokalt eller bygger på ens intresse. Små föreningar har utmaning idag att aktivera 
sina medlemmar och fylla uppdrag som ex. styrelse, revisorer, valberedning etc. Därför anses det 
som extra utmanande att tillsätta 4 revisorsposter när en styrelse ska vara minst 5 personer enligt 
dagens stadgar, alltså blir revisorsposten i princip lika stor som styrelsen. 
 



5

10

15

20

25

30

35

40

105

Revisorer är en del av kärna i vår verksamhet och deras roll är att granska och godkänna våra 
förehavanden under året, och det ska redovisas på årsmötet. Vi har idag ett krav i våra stadgar att 
välja minst 2 revisorer samt ersättare/suppleanter till dessa, pga. att noggrannhet och korrekthet 
ska upprätthållas. 
 
Idag säger stadgarna att revisorer väljs enligt följande:
• Partistyrelsen väljer 3 ord och 3 ersättare
• Distrikten väljer 3 ord och 3 ersättare
• AK väljer 3 ord och 3 ersättare
• Föreningar/ klubbar väljer 2 ord och 2ersättare 
 
För att underlätta arbetet och värna om våra mindre föreningar i landet föreslår vi en förenkling 
av revisionsarbetet i våra föreningar för att ha en rimlig balans mellan förhållandet styrelse och 
revison.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F71:1 att Socialdemokraterna verkar för att föreningar under 60 medlemmar endast behöver 1 revisor 

samt 1 ersättare
F71:2 att Socialdemokraterna verkar för att föreningar under 60 medlemmar kan med hjälp av sin AK 

får hjälp med revision och kan nyttja deras revisorer, och att detta beslutas på årsmöte
 
Socialdemokraterna i Centrala Kalmar  
Kalmar arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F72 
LEKEBERGS ARBETAREKOMMUN  

Ombudsval till kongress 
Ombudsvalet grundar sig i antalet medlemmar i de olika valkretsarna, till exempel Lekebergs 
AK med få medlemmar är i samma valkrets som Degerfors och Karlskoga vilka har betydligt fler 
medlemmar. 
 
Förfarandet med utskick av valsedlar samt returkuvert är i dagsläget kostsamt med ett porto på 12 
kr per kuvert. Samtidigt som det tar en hel del tid dessutom är chansen att till exempel Lekeberg 
får flest röster i valkretsen är intill obefintligt. 
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Partikongressen föreslås besluta: 
F72:1 att länets sammanlagda ombudsplatser fördelas enligt principen 1 plats till varje 

Arbetarkommun
F72:2 att därefter fördelas resterande platser utifrån antal medlemmar i respektive 

Arbetarkommun
 
Birgitta Hultin  
Lekebergs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F73 
HALLSBERGS ARBETAREKOMMUN 

Partimedlemsskap där man bor 
”Demokrati kräver att var och en respekterar andras demokratiska rättigheter, tar sin del av 
ansvaret för samhällsarbetet och följer fattade beslut, även när de går de egna önskningarna emot. 
Demokrati ger rätten att driva sina åsikter och sina intressen, men innebär också skyldigheten att 
lyssna på andra. Den utesluter inte motsättningar och konflikter, men kräver av alla en beredskap 
att lösa motsättningarna i just demokratiska former. 
 
I principen om demokratins företräde ligger övertygelsen om att samhällsutvecklingen kan 
påverkas och styras. Att skapa denna tilltro, och se till att människor själva kan forma sin framtid, 
tillhör socialdemokratins viktigaste uppgifter.”  
 
Så beskriver partiprogrammet vår syn på demokrati.  
 
Demokratin är långt ifrån bara ett styrelseskick eller en idé om hur samhället ska styras. Det är 
också ett förhållningssätt som präglar hur vi ser på samhället.  
 
För vårt parti har alltid den representativa demokratin varit viktig. Vårt parti bygger på idén om 
att politiken formas i det lokala samhället där våra medlemmar och förtroendevalda möter och 
känner sina grannar. Där fångar vi upp behoven och där agiterar vi för att fler ska ansluta sig 
till vår rörelse. Därför är det viktigt att måna om att olika geografiska delar av vår kommun, vår 
region och vårt land ska vara representerat när vi fattar beslut. 
 
Under lång tid har politiken professionaliserats och många människor upplever ett allt större 
avstånd mellan sig och den, som de upplever det, politiska eliten.  
 
För att Socialdemokraterna återigen ska bli en folkrörelse i människors vardag i hela vårt land är 
det oerhört viktigt att vi stärker kopplingen mellan partiets lokala organisation, nära människors 
vardag och där de politiska besluten får effekt.  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F73:1 att medlem i det socialdemokratiska partiet är medlem i den grundorganisation denne väljer att 

tillhöra eller i den fria gruppen i den arbetarekommun och det partidistrikt där denne bor
 
Hans Karlsson  
Hallsbergs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F74 
LILLA EDETS ARBETAREKOMMUN  

Partistyrelse och representantskap 
Socialdemokraterna har en unikt lång och tidsmässigt stora andel av att inneha regeringsmakten i 
Sverige under 100 år av demokrati i landet. Grunden för det är förmågan att både vara i kontakt 
med väljarna och följa med i samhällets ständiga utveckling. Målen om rättvisa och jämställdhet 
har varit konstanta medans medlen har förändrats över tid.  
 
Som parti har vi ständigt utvecklat vår politik och vi har vid olika tillfällen förändrat vår 
organisation. Valresultaten och opinionssiffrorna de senaste två decennierna visar att vi som parti 
tyvärr har stagnerat. Det som under lång tid varit ett 40-procentsparti är just nu ett runt-30-
procentsparti.  
 
Medlemsantalet har krympt, samhället har genomgått stora förändringar på i stort sett alla 
områden.  
 
Det är uppenbart att Socialdemokraterna tappat lite av sin unika förmåga att följa med i tiden 
och utvecklas. Läget är inte på något sätt hopplöst men det är dags att målmedvetet öka både 
takten och systematiken i det ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbetet. Vi har 
förändrats och utvecklats även under de senaste två decennierna men det finns invanda strukturer 
och traditioner som vi inte självkritiskt har granskat och förändrat. 
 
Partistyrelsen är en stor sammanslutning och i många fall nominerar partidistrikt sin 
distriktsordförande dit. När ordföranden i ett partidistrikt byts så förekommer det att den tidigare 
distriktsordföranden lämnar partistyrelsen och den nyvalde adjungeras in i Partistyrelsen. I 
praktiken är Partistyrelsen i många avseenden ett representantskap. 
 
Idag består Partistyrelsen av ett Verkställande utskott med 7 ledamöter och 8 suppleanter, samt 26 
övriga ledamöter och 15 övriga suppleanter. 
 
Det är dags att ta steget fullt ut och ersätta dagens övriga ledamöter och ersättare i Partistyrelsen 
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med ett representantskap. I representantskapet bör varje partidistrikt ha två ombud. Dessa utses 
av respektive partidistrikt. Det kan antas att partidistrikten väljer att utse sin distriktsordförande 
och ytterligare en person. När förändringar sker ute i partidistrikten så får det omedelbar och 
automatisk effekt på representantskapets utformning. Representantskapet ska sammanträda minst 
fyra gånger per år. 
 
Dagens Verkställande utskott som utgör den egentliga Partistyrelsen görs om till just en 
Partistyrelse med nio ordinarie ledamöter, inklusive partiordföranden inräknat, och sex ersättare. 
Samtliga med närvarorätt på mötena. Eventuella adjungeringar till Partistyrelsen beslutas av 
densamma. 
 
Partistyrelsen ges möjlighet att inom sig utse ett Arbetsutskott om den så önskar.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F74:1 att partistyrelsen ska bestå av nio ledamöter och sex ersättare
F74:2 att ett representantskap inrättas med två ledamöter från varje partidistrikt
F74:3 att partikongressen antar motionen och erforderlig stadgeändring görs
 
Kenneth G Forslund  
Lilla Edets arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F75 
SIGTUNA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD) 

Personkryssa på plats 4 
Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill ha inflytande längre. Vem som betraktas som 
äldre har förändrats under 1900-talet i takt med att medellivslängden ökat. Före dagens moderna 
samhälle var varje individs funktionella ålder den mest avgörande faktorn för om man betraktades 
som gammal eller inte. Den som inte längre kunde försörja sig, och som uppvisade vissa yttre 
tecken på att ha varit med ett tag, var gammal. I dag är det vanligt att titta på fotografier av 
släktingar och förvånas över hur mycket äldre de ser ut att vara vid sitt 50-årsfirande än vad 
dagens 50-åringar gör. 
 
När man i Sverige satte åldersgränsen i pensionssystemet till 67 år i början av1900-talet var 
livslängdsutsikterna och hälsoläget helt annorlunda än de är nu. 
 
Vid 1900-talets början blev färre än 10 procent av befolkningen 65 år. 
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Ålderismen i Sverige
Men hur betraktas äldre i samhället av idag? 
 
Sverige är mer ålderistiskt än andra länder. Enligt World Values Survey, som är ett globalt 
forskarnätverk som studerar människors värderingar, är Sverige ett av de länder i världen där det 
förekommer mest ålderism och att respekten för äldre är låg. Sverige är femte sämsta landet i 
världen på att respektera äldre. 
 
Bara ca 20 procent av svenskarna ser med respekt på medmänniskor som är över 70 år.  
 
En analys utförd av FN:s världshälsoorganisation WHO, där man använt sig avdata från 57 
länder, visar också att respekten för äldre är låg. Uppfattningen varierar mellan länder på så sätt att 
länder med högre inkomst tenderar att angelägre respekt för äldre. 
 
I Eurobarometer-undersökningen som EU-kommissionen genomförde 2012 under det s.k. 
”Äldreåret” undersöktes vad européer tycker på olika områden om äldre, definierat som personer 
i ålder 55 år eller äldre, i förhållande till yngre medarbetare. Här framkom att människor över 
55 år i Sverige ansågs mer erfarna, pålitliga och bättre på att ta egna beslut än yngre medarbetare 
jämfört med genomsnittet i Europa. Bra det! 
 
Men vad gäller de andra egenskaperna var personer i Sverige dock mindre positiva till äldre 
jämfört med genomsnittet i EU. Det gällde särskilt frågor om flexibilitet och teknisk utveckling 
där synen på äldre i Sverige hamnar nära botten av EU-länderna. Det gällde också att vara kreativ; 
att vara produktiv; att hantera stress; att samarbeta med andra; att lösa problem. Kort sagt en bild 
av svagare förmågor. 
 
Dessa synsätt är dock i huvudsak missuppfattningar av hur dagens äldre människor i vårt samhälle 
har det. Forskningsresultat visar nästan genomgående att äldre människor i själva verkat numera 
har praktiskt taget alla  de förmågor som yngre har. En person som idag är i 70-års åldern kan 
i hälsa och funktionsförmåga närmast jämföras med någon som var i 50 årsåldern för ett åar 
årtionden sedan. Äldre har aldrig varit yngre. 

Accepterad diskriminering
Till skillnad från andra former av diskriminering, såsom kön eller etnicitet, är 
åldersdiskriminering socialt accepterat, starkt institutionaliserat, till stor del oupptäckt och 
omtvistat. Åldersdiskriminering motarbetas heller inte lika aktivt som andra former av 
diskriminering. Trots fakta på bordet. 
 
Den i många hänseenden äldre- kritiska förhållning i vår befolkning, som alltså är felaktig, visar 
också på varför äldre inte tenderar att bli invalda i riksdagen. De äldre blir diskriminerade därför 
att de – felaktigt - anses ha svag förmåga. Och när vi flyttar oss till dem som kan lagstifta, styra 
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och finansiera välfärd och samhällsekonomi, dvs politik, då ser vi att politikers sociala bakgrund, 
inte enbart partitillhörighet, har betydelse för politikens innehåll. Exempelvis är det i den svenska 
riksdagen en större andel kvinnliga än manliga politiker som driver frågor om balans mellan 
yrkesliv och familjeliv och jämställdhet i övrigt. Det finns dock begränsad forskning om hur ålder 
påverkar de folkvaldas politiska åsikter. 
 
Men eftersom vi i Sverige har lågt förtroende i många aspekter för äldre människors förmågor, 
påverkar det antagligen också politikens innehåll i riksdagen och indirekt därmed också 
regeringar, låt vara på olika vis. En stor fråga som pandemin satt på dagordningen är ju hur vi 
utformar äldreomsorgerna.  
 
I dag är personer över 65 år kraftigt underrepresenterade i riksdagen, vilket riskerar påverka 
i vilken utsträckning viktiga aspekter för äldre drivs i politiken. Om riksdagen hade varit 
representativ för väljarna skulle antalet riksdagsledamöter över 65 år vara 90 av de 349 
ledamöterna, men riksdagen idag har bara 6 ledamöter som är över 65 år.  
 
Personer över 65 år utgör 25 procent av befolkningen, men bara 2 procent av 
riksdagsledamöterna. Flera partier har ingen ledamot som är 65 år eller äldre. Samtidigt utgör de 
som är 65 år och äldre i genomsnitt ungefär hälften av partimedlemmarna i samtliga partier, så 
det tycks finnas ett utbud att rekrytera ifrån. Det visar sig på kommunal och regional nivå, där det 
ser annorlunda ut när det gäller åldersrepresentationen. Här motsvarar andelen äldre i politiken 
relativt väl andelen äldre i befolkningen.  
 
En representation av äldre i riksdagen som ligger i närheten av andelen äldre i befolkningen är 
en viktig maktfråga i en demokrati. Den kraftiga ökningen av andelen kvinnor i riksdagen och i 
folkvalda församlingar på lokal nivå sedan 1970-talets början skedde till stor del genom partiernas 
aktiva satsningar för att få fram fler kvinnliga politiker. Det skulle finnas möjligheter för ett 
liknande arbete när det gäller representationen av seniorer i riksdagen.  
 
Men hur ska det kunna gå till, närmare bestämt? 

Utformningen av valsedlar
En faktor som styr åldersfördelningen i riksdagen är hur partierna väljer att utforma sina valsedlar. 
Det vill säga vilka kandidatnamn man sätter upp och i vilken ordning man gör det. Partier skulle 
inför ett val till riksdagen kunna föra en diskussion om betydelsen av att öka representationen av 
de som är över 65 år i riksdagen. De partier som är intresserade kan sedan ha som mål att minst 
en kandidat i varje valkrets i det egna partiet bör vara över 65 år, likt det mål Socialdemokraterna 
hade inför valet 2014 om att minst 25 procent av riksdagsledamöterna skulle vara yngre än 35 år.  
 
Det skulle kunna lösas med olika tillvägagångssätt. Partier kan åta sig att ha en kandidat på 
så kallad valbar plats. Med valbar kan man mena prognoser grundade på den genomsnittliga 
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mandatfördelningen för till exempel de två senaste föregående valen för respektive valkrets och 
opinionsundersökningar. Om ett parti åtar sig att på valbar plats i alla rikets 29 valkretsar ha en 
kandidat fyllda 65 år, bedömer vi att det skulle få ett betydande genomslag i sammansättningen 
i riksdagen. Men det blir svårt för små partier att klara det när man bara har kanske 1 mandat 
genomsnittligt vis i en valkrets.  

”Plats 4”
Men man kan också gå fram än mer konsekvent och tydligt. Personvalssystemet som vi har 
med att kunna kryssa på valsedeln innebär att mandaten i en valkrets i första hand går till de 
kandidater som fått personröster till ett antal som uppgår till minst 5 procent av partiets röstetal i 
valkretsen.  
 
Det skulle kunna tydliggöras för väljarna genom att ett parti genomgående nominerar en kandidat 
fyllda 65 år på till exempel plats 4 på alla sina valsedlar i alla valkretsar till riksdagen. Då kan man 
lättare än nu hitta en äldre politiskt inriktad kandidat på ”sitt” partis valsedlar. Och kryssa den 
kandidaten.  

Socialdemokratiskt initiativ
Det är tid för att Socialdemokratin tar ett initiativ i denna riktning. Det kan göras utan 
grundlags-eller lagändringar. I första hand på egen hand genom att partikongressen och 
partidistrikten skapar ett genomgående system där vi på plats 4 på alla valsedlar till riksdagen 
sätter upp en kandidat som är 65 år och äldre. Vi har en bra opinionsställning bland de äldre 
väljarna och vi har många äldre partimedlemmar. Så vi kan få bra med röstande som skulle vilja 
kryssa på ”plats 4” på våra valsedlar till riksdagen om vi där placerar S-politiker med en tydlig 
äldrepolitiska profil.  
 
Det kan väljaren ganska effektivt få reda på. SVT brukar inför varje riksdagsval göra en 
”valkompass” där kandidater genom frågesvar visar upp sin individuella politiska profil.  
 
Och seniororganisationerna inom och utom partierna skulle kunna lyfta och jämföra betoningar 
av kandidater för att kunna kryssa på plats 4 i ”sitt” parti. 
 
Vi bedömer att ”plats 4” skulle kunna få stor genomslagskraft och bidra till att vitalisera vår 
gemensamma demokrati.   
 
Demokratin behöver positiva impulser i en tid av oro och osäkerheter. Det skulle också vara 
möjligt att flera partier tycker att detta vore en bra lösning på dagens stora underrepresentation 
av äldre i riksdagen. Kanske kan man till och med arbeta för en överenskommelse om det mellan 
partierna; att ”plats 4” på alla valsedlar i alla riksdagens valsedlar ska ha en person 65 år eller äldre 
på den platsen.  
 



5

10

15

20

25

30

35

40

112

Då skulle äldre perspektiven i nästan all sakpolitik bli en kraft att räkna med i hela riksdagen och 
dess olika partigrupper.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F75:1 att partikongressen beslutar att partiet på sina valsedlar till riksdagen alltidnominerar en person 

på plats 4 som är 65 år eller äldre
F75:2 att partidistrikten i driver en uttalad kampanj för att stimulera väljare attpersonkryssa på plats 4
 
Björn von Sydow  
Sigtuna arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F76 
HALLSBERGS ARBETAREKOMMUN  

S-föreningars styrelse 
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: 
F76:1 att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att styrelsen skall bestå av minst tre 

ledamöter
 
Theres Andersson  
Hallsbergs arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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MOTION F77 
EDA 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: 
F77:1 att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att styrelsen skall bestå av minst tre 

ledamöter
 Eda arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F78 

ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

S-föreningars styresler 
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.  
 



5

10

15

20

25

30

35

40

114

Partikongressen föreslås besluta: 
F78:1 att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att styrelsen skall bestå av minst tre 

ledamöter
 
Handels socialdemokratiska förening Örebro  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.

MOTION F79 

SKOGHALLS ARBETAREKOMMUN  

Seniorer som inte längre betalar medlemsavgift 
När Arbetarekommunen kollat varför vissa medlemmar inte betalt medlemsavgift har det visat sig att 
vissa personer tycker att de betalt i alla år men nu tycker att de inte längre finner att de längre kan vara 
aktiva. Dessutom tycker de att det är en onödig utgift som belastar i vissa fall en låg pension. Därför 
skulle vi vilja att vi kunde visa den uppskattningen som dessa personer är värda genom att låta dem bli 
seniormedlemmar utan medlemsavgift.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F79:1 att partistyrelsen undersöker om denna idé är genomförbar enligt stadgarna
F79:2 att partikongressen tillstyrker motionen om den är möjlig enligt stadgarna
 
Peter Berglund  
Skoghalls arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F80 

ÖREBRO ARBETAREKOMMUN  

Socialdemokratiska föreningars styrelser 
I stadgarnas kapitel 5 § 6 moment 2 står det att styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter.   
 
Bland våra s-föreningar finns det de som har ett stort antal medlemmar till de som kanske är ett tiotal 
medlemmar. Att man måste ha en styrelse på minst fem personer 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 också en fördel för små föreningar att kunna bibehålla verksamhet 
och undvika att föreningen försvinner. Det är samtidigt inget som hindrar att man är fem eller sju eller fler 
udda antal ledamöter i en styrelse förstås eftersom vårt förslag ger vid handen att det skall vara minst tre 
personer i styrelsen.  
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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: 
F80:1 att det i stadgarna kapitel 5, § 6, moment 2 ändras så att styrelsen skall bestå av minst tre 

ledamöter
 
Stora Mellösa socialdemokratiska förening  
Örebro arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen. 

MOTION F81 

HANINGE ARBETAREKOMMUN  

SSU är central del av Socialdemokratins framtid – om ändringar rörande val  
av partistyrelse och VU 
SSU är Socialdemokraternas ungdomsförbund och samlar tusentals unga för att tillsammans 
påverka samtiden och framtiden. Ett medlemskap i SSU leder ofta till ett fortsatt engagemang i 
Socialdemokraterna. Det gör att SSU bidrar till partiets återväxt av både medlemmar och unga ledare. 
SSU är en skola och brygga in till Socialdemokraterna och en förutsättning för partiets framtid. I SSU 
finns idéer, perspektiv och erfarenheter som är viktiga för Socialdemokratin att ta tillvara på. Därför är det 
viktigt att partiet lyssnar på SSU och inte tar de unga i arbetarrörelsen för givet.   
 
I frågan om stadgereglerade adjungeringar till verkställande utskottet (VU) och partistyrelsen är det 
viktigt för SSU att de som adjungeras också får en reell möjlighet till insyn för att de facto kunna delta 
aktivt. SSU anser att sidoorganisationerna fyller en viktig roll i både partistyrelse och verkställande 
utskott. Sidoorganisationerna bidrar till bredd och fördjupning för hela rörelsen och för partiet. 
Socialdemokraternas möjlighet att skapa förståelse och förankra viktiga diskussioner och beslut ökar om 
SSU är representerade och får vara med och ta ansvar. Det är helt centralt för SSU att kongressen beslutar 
att SSU ska ha rätt att närvara och ha en plats i partiets centrala och verkställande organ. Det är viktigt 
för såväl SSU Uppland som för alla andra SSU-distrikt. SSU organiserar många unga socialdemokrater 
som inte gör sin röst hörd eller har medlemskap direkt i Socialdemokraterna, därför tillför SSU ett mycket 
viktigt perspektiv som partiet annars saknar. Särskilt när trenden de senaste valen är att allt färre unga 
röstar på Socialdemokraterna, jämfört med andra åldersgrupper, är ungas röster viktigt att ta hänsyn till.  
 
Dessutom är SSU och Socialdemokraterna tätt förbundna ekonomiskt, historiskt och när det kommer 
till målet om att de som är unga idag ska känna förtroende för socialdemokratisk politik nu och i 
framtiden. Ett nära band och en förtrolig relation mellan Socialdemokraterna och SSU är avgörande för 
socialdemokratins politiska och organisatoriska stabilitet, inte minst på sikt.   
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SSU:s distrikts- och kommunordföranden är också adjungerade i landets partidistrikts- och 
arbetarekommunstyrelser, det vore farligt om en nationell stadgeändring får en normerande effekt att 
SSU inte längre adjungeras lokalt och regionalt. I andra länder är Socialdemokraternas ungdomsförbund 
adjungerade i VU, partistyrelse och riksdagsgrupp. Det vore anmärkningsvärt om Socialdemokraterna i 
Sverige aktivt väljer att nedprioritera ungdomsförbundets möjlighet att komma till tals i våra beslutande 
och verkställande organ. Vi anser att det är viktigt att det är kongressen som beslutar om SSU:s närvaro, 
och inte att frågan hänskjuts till partistyrelsen eller VU själva.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F81:1 att det i Socialdemokraternas stadgar säkerställs att SSU:s ordförande adjungeras till 

partistyrelsen och verkställande utskottet
 
SSU Haninge  
Haninge arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F82 

UPPSALA ARBETAREKOMMUN  

SSU är central del av Socialdemokratins framtid - om ändringar rörande val av 
partistyrelse och VU 
SSU är Socialdemokraternas ungdomsförbund och samlar tusentals unga för att tillsammans 
påverka samtiden och framtiden. Ett medlemskap i SSU leder ofta till ett fortsatt engagemang i 
Socialdemokraterna. Det gör att SSU bidrar till partiets återväxt av både medlemmar och unga ledare. 
SSU är en skola och brygga in till Socialdemokraterna och en förutsättning för partiets framtid. I SSU 
finns idéer, perspektiv och erfarenheter som är viktiga för Socialdemokratin att ta tillvara på. Därför är det 
viktigt att partiet lyssnar på SSU och inte tar de unga i arbetarrörelsen för givet.   
 
I frågan om stadgereglerade adjungeringar till verkställande utskottet (VU) och partistyrelsen är det 
viktigt för SSU att de som adjungeras också får en reell möjlighet till insyn för att de facto kunna delta 
aktivt. SSU anser att sidoorganisationerna fyller en viktig roll i både partistyrelse och verkställande 
utskott. Sidoorganisationerna bidrar till bredd och fördjupning för hela rörelsen och för partiet. 
Socialdemokraternas möjlighet att skapa förståelse och förankra viktiga diskussioner och beslut ökar om 
SSU är representerade och får vara med och ta ansvar. Det är helt centralt för SSU att kongressen beslutar 
att SSU ska ha rätt att närvara och ha en plats i partiets centrala och verkställande organ. Det är viktigt 
för såväl SSU Uppland som för alla andra SSU-distrikt. SSU organiserar många unga socialdemokrater 
som inte gör sin röst hörd eller har medlemskap direkt i Socialdemokraterna, därför tillför SSU ett mycket 
viktigt perspektiv som partiet annars saknar. Särskilt när trenden de senaste valen är att allt färre unga 
röstar på Socialdemokraterna, jämfört med andra åldersgrupper, är ungas röster viktigt att ta hänsyn till. 
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Dessutom är SSU och Socialdemokraterna tätt förbundna ekonomiskt, historiskt och när det kommer 
till målet om att de som är unga idag ska känna förtroende för socialdemokratisk politik nu och i 
framtiden. Ett nära band och en förtrolig relation mellan Socialdemokraterna och SSU är avgörande för 
socialdemokratins politiska och organisatoriska stabilitet, inte minst på sikt.   
 
SSU:s distrikts- och kommunordföranden är också adjungerade i landets partidistrikts- och 
arbetarekommunstyrelser, det vore farligt om en nationell stadgeändring får en normerande effekt att 
SSU inte längre adjungeras lokalt och regionalt. I andra länder är Socialdemokraternas ungdomsförbund 
adjungerade i VU, partistyrelse och riksdagsgrupp. Det vore anmärkningsvärt om Socialdemokraterna i 
Sverige aktivt väljer att nedprioritera ungdomsförbundets möjlighet att komma till tals i våra beslutande 
och verkställande organ. Vi anser att det är viktigt att det är kongressen som beslutar om SSU:s närvaro, 
och inte att frågan hänskjuts till partistyrelsen eller VU själva.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F82:1 att det i Socialdemokraternas stadgar säkerställs att SSU:s ordförande adjungeras till 

partistyrelsen och verkställande utskottet
 
Sebastian Rasmusson, ordförande SSU Uppsala  
Uppsala arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F83 

KARLSTADS ARBETAREKOMMUN  

Sänk medlemsavgiften första året 
En effekt av den nyliberala vågen som svept över Sverige är att klyftorna i samhället växer och det har 
skapat en ny underklass som är hårt pressad ekonomiskt.   
 
När vi ringt potentiella medlemmar för att försöka värva dem till Socialdemokraterna är det inte ovanligt 
att få höra att 240 kr är för dyrt för att gå med i partiet ett år och känna på vilka värden som vi kan 
erbjuda. Man upplever helt enkelt sin ekonomiska situation så pressad.  
 
Deras beslut skulle underlättas om medlemsavgiften kunde subventioneras under ett första ”prova på år”. 
Vi anser att en återgång till 100 kr är en lämplig nivå. Vi som verkar i de lokala föreningarna får sedan visa 
i ord och handling vad vi står för genom aktiv medlemsvård.  
 
Varje ny medlem som blir engagerad är ett steg mot framgång i valet 2022 och det är mer värt än de 140 
kr vi ev. går miste om.  
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Partikongressen föreslås besluta: 
F83:1 att Socialdemokraterna sänker medlemsavgiften för nya medlemmar till 100 kr eller lägre under 

det första medlemsåret
 
Nordöstra Sf  
Karlstads arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F84 

SOLLENTUNA ARBETAREKOMMUN (ENSKILD)  

Till partikongressen 2021 om karenstid för rösträtt vid möten 
Denna motion skrivs för att lyfta en diskussion om vad som sker i vårt parti idag. Motionen utgår 
från erfarenheter i Sollentuna arbetarekommun. Det kan säkerligen finnas liknande exempel i andra 
arbetarekommuner.  
 
Vi behöver prata om det som sker öppet och inte bara i stängda rum. Om vi ska leva upp till att vara 
ett demokratiskt parti med högt i tak är det nödvändigt att det sker en förändring. Vårt grundläggande 
uppdrag är att hålla ihop partiet så att vi står enade och starka inför kommande val och för framtiden.   
 
I Sollentuna arbetarekommun har vi länge haft en situation där det skett betydande värvning av nya 
medlemmar inför nomineringsmöten. Många av dessa medlemmar har sedan aldrig varit synliga i 
partiverksamheten igen. Det är naturligtvis helt enligt partiets stadgar att värva vänner och bekanta i 
Sollentuna till partiet. Vi behöver bli fler aktiva medlemmar som är aktiva i mötesverksamhet och inte 
minst i det utåtriktade arbetet.  
 
Med digitala mötesformer kan medlemmar, som inte bor inom Arbetarkommunens gränser delta och 
rösta i högre utsträckning till, exempel vid årsmöten eller vid nomineringar. Dessutom betyder de digitala 
mötena att man utelämnar en del medlemmar, framförallt äldre, som inte har samma möjligheter att delta 
på samma sätt som på ett ”fysiskt” möte.  
 
Sollentuna arbetarekommuns årsmöte i mars 2021 genomfördes digitalt på grund av den pågående 
Coronapandemin. Det förändrade förutsättningarna. Inför årsmötet ökade antalet medlemmar från cirka 
250 stycken (enligt verksamhetsberättelsen) till cirka 300 röstberättigade vid årsmötet. Det som var nytt nu 
att det värvades nya medlemmar som inte bor i Sollentuna, en del i andra delar av Sverige. Det finns också 
rapporter att det fördes över medlemmar från arbetarekommunen i deras hemkommun till Sollentuna 
arbetarekommun dagarna före årsmötet.   
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Effekten av detta är att många medlemmar börjar tappa engagemanget för partiet och risken är att vi blir 
färre aktiva valarbetare. Vi får en organisation som präglas av konflikt. Det är inte så vi bygger en stark 
socialdemokrati för framtiden. Om vi ska stå starka inför nästa val och för framtiden krävs ett öppet 
och samarbetsinriktat klimat där vi stimulerar alla medlemmar känner att de är välkomna och att deras 
engagemang stimuleras.  
 
Partiets grundstadgar behöver ändras för att ge en möjlighet att hindra att det sker omfattande värvning av 
nya medlemmar samt överföring av medlemmar i syfte att påverka utfallet av val inom en arbetarekommun 
eller förening/klubb. Ett möjligt sätt är att införa en tidsgräns för hur länge du behöver vara medlem för att 
ha rösträtt.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F84:1 att partiets grundstadgar ändra så att det krävs minst tre månaders medlemskap i den berörda 

arbetarekommun alternativ förening/klubb för att ha rösträtt vid beslutande möten
 
Stina Bergman Ericsson, Monika Hammarström och Kerstin Edlund  
Sollentuna arbetarekommun beslöt att sända motionen som enskild till kongressen.  

MOTION F85 

GÄVLE ARBETAREKOMMUN  

Val av vice ordförande i partiet 
Vi är ett parti med mycket gamla anor och vår politik kan ta den riktning som vi vill att utvecklingen ska 
gå. Men strukturellt är det trögare att ändra och få en organisation som lever upp till tidens krav.  
 
Efter senaste valet kom en tid med stor ovisshet om vi skulle kunna behålla regeringsmakten eller inte. En 
process som tog flera månader innan det var klart. Vår partiordförande som också är statsminister, hade 
under den här tiden hade ett mycket tufft jobb!   
 
Samtidigt som han skulle förhandla med fler partier än någonsin annars, så skulle han leda landet, där en 
stor del av tiden ägnades åt EU och de Brexit förhandlingar som pågick.  
 
Andra partiers partiledare kunde och kan hela tiden marknadsföra sin politik utifrån sin position, men det 
kan inte vår partiordförande göra. För han är ju också Statsminister och representerar hela regeringen.  
 
Därför anser vi att partiet vore förtjänt av att ha en vice ordförande utsedd. Hen kan utses av partistyrelsen 
och ha som uppgift att föra ut PARTIETS politik i olika frågor. Inte alltid regeringens.  
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Vi har saknat en otydlighet i vilken politisk hållning vårt parti har i olika frågor, det är ju inte alltid den 
linje som regering sedan gått på. Andra partier är mycket snabba och duktiga på att föra fram vilka frågor 
de ”fått igenom”. Vilka har vi ”fått igenom”?  
 
En vice ordförande skulle också vara den som ledde våra förhandlingar med andra partier efter ett val. Då 
kan vår partiledare som är statsminister fortsätta regera under tiden och slippa fronta i ett knepigt läge  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F85:1 att partistyrelsen, inom sig, utser en vice ordförande
 
Seniorklubben  
Gävle arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F86 

ENKÖPINGS ARBETAREKOMMUN  

Är det Socialdemokratiska partiet ett parti för kristna? 
I en ny tid är det viktigt att vårt parti definierar sig självt i förhållande till tro och religion. Denna nya 
tid kännetecknas av ett mångreligiöst Sverige, den gamla statskyrkan är avskaffad, Svenska kyrkan är ett 
fritt Evangeliskt-Lutherskt trossamfund som står på egna ben och styrs av sina medlemmar. Den gamla 
dominerande majoritetskyrkan finns inte längre då andelen av befolkningen som tillhör Svenska kyrkan 
snart är under 50 procent.  
 
Historiskt finns förklaringar till att Socialdemokratiska arbetarepartiet engagerade sig inom den svenska 
statskyrkan då denna på 1930-talet skapade sin demokratiska struktur. Den blev i mycket en kopia av 
de världsliga kommunerna. Trots att statskyrkan avskaffades år 2000, inte minst tack vare vårt partis 
principiella kamp för att skilja kyrkan från staten, är partiets ansvar fortfarande enligt stadgarna ” 
samordning av socialdemokratins politiska arbete i kommuner och landsting samt inom Svenska kyrkan” 
(Kapitel 2 § 1).  
 
För oss är vägen framåt enkel och principiell – ett politiskt parti ska 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 och vill bedriva ”politiskt 
arbete” i ett religiöst samfund. Socialdemokratiska partiet skadar både sig självt och Svenska kyrkan genom 
att delta i val av förtroendevalda och fastställa valprogram för kyrkans inre arbete. Inom en kyrka är det 
medlemmarna som ansvarar och styr.  
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Det är därför hög tid för vårt parti att ta ett nästa och definitivt steg. De politiska partiernas arenor är 
den sekulära staten, regionerna 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.  
 
Att enskilda socialdemokrater som är medlemmar i Svenska kyrkan ska fortsätta att vara aktiva som 
förtroendevalda är en självklarhet. Formerna för detta engagemang måste de få möjlighet att själva avgöra. 
Med nuvarande partistadgar blir partikamrater uteslutna om de av samma principiella skäl som vi hävdar 
väljer en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp för sitt deltagande inom kyrkan. Partikongressen bör 
därför i år fatta principbeslutet att partiet inte längre ska delta i val inom religiösa samfund samt att uppdra 
till partistyrelsen att återkomma med förslag på nödvändiga stadgeändringar för detta. Då finns god tid 
inför nästa kyrkoval för de socialdemokrater som är medlemmar i kyrkan att ta ställning till formerna för 
sitt fortsatta engagemang.  
 
Vi föreslår partikongressen besluta  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F86:1 att 2021 års kyrkoval är det sista som partiet deltar i
F86:2 att uppdra till partistyrelsen att till nästa kongress återkomma med förslag till stadgeändringar 

syftande till att partiet inte längre ska delta i val till några religiösa samfund
 
Mats O Karlsson, Jesper Englundh  
Enköpings arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  

MOTION F87 

BOLLEBYGDS ARBETAREKOMMUN  

Ökad delaktighet på partikongressen 
”För oss socialdemokrater är en ordinarie partikongress alltid något speciellt. Det är där vi utser våra 
ledande företrädare och det är där vi tillsammans formar politiken. Jag ser fram emot spännande dagar 
i Göteborg och att vi där tar ordentlig avstamp inför nästa val, säger partisekreterare Lena Rådström 
Baastad.” 
 
Ordet ”tillsammans” tycker jag är partiets ledstjärna och helt bärande i vår ideologi. Vi finansierar t.e.x 
vår välfärd gemensamt, tillsammans och våra interna beslut skall i sann demokratisk anda fattas, just, 
tillsammans.  
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Dock finns det förbättringspotential inom detta område. 
 
Bollebygds AK konkurrerar idag med Svenljunga AK om en ordinarie kongressledamotsplats. Det 
tycker jag är fel. Alla AK borde såklart ha tillgång till minst en ordinarie kongressledamot. Jag förstår 
och respekterar en representation efter storlek men att mindre arbetarekommuner helt blir utan gör att 
besluten inte fattas ”tillsammans”.  
 
Partikongressen föreslås besluta: 
F87:1 att varje AK försäkras delaktighet på partikongressen med minst en deltagare
 
Ulf Rapp  
Bollebygds arbetarekommun beslöt att anta motionen som sin egen.  
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